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İlçesi seferihisar

Seferihisar Belediye Başkanlığı
İşin Adı/Konusı.ı/Cinsi Su Sporları Faaliyet Alanı kiraya verilecektir
ihaıe Tarihi& Saati 26.05.2021 Çaışamba günü saat: 11.00

ıhaıe usulü 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü-artırma

T.C.
SEFERiHiSAR BELEDİYE BA KANLIĞI

TAŞII\MAZ MAL KIRALANACAKTIR

Madde 1. izmir İli, Seferihisar İlçesi Hıdırlık Mahallesi 2l72l1 Sokak No:5/207 adresinde 3771

ada 1 No.lu parselin giiırıeyindeki alanın 6 m2 üik kısmı, Su Sporları Faaliyet Alanı olarak

kullanllmak izere,2886 sayılı İhale Kanunun 4S.maddesine göre Açık Teklif Usulü-artırma ile 3

(üç) yıl siireli kiraya verilecektir.
Madde 2. İhalenin muhammen bedeli yıllık KDV dahil 25.200,00.-TL. (Yirmi beş bin iki yüz).

Aylık 2.100,00-TL. (İki bin yiiz) olup, ihalede teklif artınmları aylık bedel iizerinden yapılacaktır.

Ödemeler ayhk peşin olarak alınacakiır.
Madde 3. iha|e z6.0s,züzl Çarşamba Günü Saat: 11.00' de Seferihisar Belediyesi Belediye
Başkanlığı Enciimen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek iizere ihaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdüılüğiinden mesai saatleri dahilinde
ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir.
Madde S.Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/ 1 Sok.No. 1 4 Seferihi sar/İZMİR' dir.

Madde 6. Posta veya kargo yoluyla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektediı.
Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

a) Kanuni ikametgah süibi olmak (İkametgah ilmtüaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
b) T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi (gerçek kişiler için)
c) Geçici teminatın yatırıldığına daiı belge, Geçici Teminat müammen bedelin %3 ü oranında

olup 756,00 TL' dir.
d) Başkası adına ihaleye katılacaklaı için usuliine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli

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

Saıatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
f; Tiizel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuruculaıı ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamammın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin
tiimünü göstermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler
ile tiize1 kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Tiızel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin nizel kişiliği temsile
yetkili olduklannl gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

h) Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı.
i) istekli tarafından "okudum, anladrm" şeklinde imzalanaı İhale dokümanı ibrazı zorunludur.

Madde9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri

şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarınr 26.05,202l tarih ve saat: 10.30' a kadar
Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müciürlüğüne teslim etmeleri zorunlud

I Ş

ilan olunur.

Bel aş

Kurum


