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Madde |. izmir İli, Seferihisar İlçesi Çamtepe Müallesi Çamtepe Köy Yolu Kümeevleri No: 27

adresinde I23 ada64 No.|u parsel üzerinde bulunan 4O m2 yüzölçümlü dtikkan (Eski Köy Küvesi)
nitelikli işyeri, 2886 sayılı İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü-Artırma ile 3 (üç)

yıl süreli kiraya verilecektir.

Madde 2. İhalenin muhammen bedeli yıllık KDV dahil 1.050,00.-TL. (Bin Elli Türk Lirası).

Aylık 87.50,00-TL. (Seksen Yedi Türk Lirası Elli Kuruş) olup, Ödemeler aylık peşin olarak

alınacaktır.
Madde 3. İhale 22l07t2020 Çarşamba Günü Saat: 11.00'de Seferihisar Belediyesi Belediye

Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek izere ihaleYi

yapıp yapmamakta serbesttir.
M]r,İa. ı. İhuı"y. ilişkin şartname BelediyemizYazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde

ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir.
Madde S.Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı IŞleri

Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52l 1 Sok.No. 1 4 Seferihisar/İZMİR, dir.

Madde 6. posta veya kargo yoluyla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek

gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgü ilmtihaberilyerleşim yeri belgesiladres beyanı)

b) T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi (gerçek kişiler için)
c) Geçici teminatınyatırıldığına dair belge, Geçici Teminat muhammen bedelin 7o3 i oranırıda

olup 31,,050 TL'dir.
d) Başİası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiŞ Noter tasdikli

vekaletname
e) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve

Sanatkarlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıŞ belge

0 Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel tişİıigin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu bilgİlerİn tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Tüzel kişilİk ud,ru ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kiŞiliği temsile

yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

h) §eferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazl.s|.

Madde 9. isteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleri, belediyeden temin edecekleri

şartname ve şartname ekleİi ile birlikte ihale dosyalarrnı 2210712020 tarihinde saat:1,0.00' a

İ<adar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
ilan olunur.
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