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23.06.202l Çarşamba günü saat: l1 :00Ihale Tarihi& Saati
2886 sayıh Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ihalelhale usulü

T.C.
sEFERiHİSAR BELEDiYE KANLIGI

TAŞINMAZ MAL KIRALANACAKTIR

Madde l. İzmir İli, Seferihisar İlçesi Payamh Mahallesi l013 No.1u parselin güneyinde 5015

Sokak No: 42 adresinde bulunan 6.00 m2 yüzölçümlü Büfe yeri, 2886 sayılı İhale Kanunun
45.maddesine göre Açık Teklif Usulü-artırma ile 3 (üç) yıl süreli kiraya verilecektir.
Madde 2. İhalenin muhammen bedeli yıllık 30.000,00.-TL. (Kırk bin). Aylık 2.500,00-TL. (iki
bin beş yüz) Ödemeler aylık peşin olarak alınacaktır.
Madde 3. ihale z3.06.z0zl Çarşamba Günü Saat: 11.00'de Seferihisar Belediyesi Belediye
Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi
yapıp yapmamakta serbesttiı.
Madde 4. İhaleye ilişkin şartn.ıme Belediyemiz Yazı İşleri Müdiiılüğiiıııden mesai saatleri düilinde
ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir.
Madde 5. Postayla yapılacak başıurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52ll Sok.No.14 Seferihisar/İZMiR' dir.
Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihalede hazır bulunmalan gerekmektedir.
Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

Kanuni ikametgöh süibi olmak (İkametg6h ilmühaberilyerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
Nüfus sureti (gerçek kişiler için)
Geçici teminatın yatrıldığına dair belge, Geçici Teminat müammen bedelin %3 ü oranında
olup 900,00 TL'dir.

d) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak di-izenlenmiş Noter tasdikli
vek6letname,

e) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve
Sanatk6rlaı Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamammın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tiimilnü göstermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler
ile tiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tiizel kişiliği temsile
yetkili olduklannı gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

h) Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdiirlüğünden borcu yoktur yazısı.
i) İstekli tarafıirdan "okudum, anladım" şeklinde imzalanan ihale dokümanı ibrazı zorunluduı

Madde 9. İsteklilerin; ihateye katılabilmek için belirtilen belgeler, beledi den temin edecekleri

şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalannı 23.06.202l Çarş nü saat: 10.30
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