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T.c.
sEFERiHisAR BELEDiYE BAŞKANLIĞI

IHALE ILANI

YAŞ MEYYE (MANDALNA) SATILACAKTIR

LHALE KoNUSa DLAN iŞİN NirELİĞL YERİvE MIKTARI,
Seferihisar Belediyesine ait Ulamış Mai.ıallesi 254 ada 22 pa§e] (2,7,042 m2) ve 254 ada 27 parseldeki
(6.909 m') narenciye büçelerinin 202t yılı mandalina iirünleri (Yaklaşık 40.000kg.) 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunu'nun 45. maddesince (Açık Teklif Usulü-Artırma) satılacaktır

2) ŞARTNAMEvE EKI^DRıNİN NEREDBN vE HANG| ŞARTIA,RLA, AuNACAĞI,

ihaleye ilişkin şartname, Belediyemiz Yazı işleri Müdftlüğü'nden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir
ve temin edilebilir .

3) .HALENLN NBREDB, HANGİ TARİH vE SAATTE VE IIANG| USULLE YAPILACAĞI,
a) işin ihalesi 27ll0/202t Çaİşamba günü saat l t.00'de Belediyede Encümen huzurunda yapılacaktır,

b) TekJifler birim fiyat (kglrl) iizelinden açık artırma usulü ile yapılacaktıı.

4) VARSATAHMLN EDLLEN BEDELYB GEçlci TEMINAT M|KTARI,
a) Tahmin edilen bedel 40.000 kg x 2,5O Tl-lkc, = 100,000,00 TL (ytiz bin) dıı,

b) Ceçici teminat muhammen bedelin %3 ü oranında 3.000,00 TL dıı

5) \STEKL.LBRDEN ARANILAN BELGELERİN NELBR qLDI]ĞU,

ihaleye Katılacak olanlardan istenilen Belgeler ihaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarih, 2886 Sayllı Devlet İhale

Kanununda açlklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtiten nitelikleli haiz olmak şartıır:

a) Kanuni ikametgah süibi olmak (ikametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

b) T.C. Kimlik kartı fotokopisi (gerçek kişiler için)

c) Geçici teminatın yatırıldığına daiı belge Teminat Belediyemiz Mali Hizmetler M[ıdiirlüğü veznesi veya

nelediyemiie ait Halk Bankası Siferihisar Şubesi iBAN :TR56 0Ool 2ü9'l3c0 0007 0000 13 no.Iu hesabına

yatırılacak olup, teminata ilişkin makbuz veya dekont teklif dosyasında sunulacakt[. Geçici teminat muhammen

bede|in 9o3 ü oranında 3.000,00 TL dıı

d) Başkası adına ihaleye katılacaklaİ için usulüne uygun olaİak düzenlenmiş noteİ tasdikli Vekaletname

e) Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret Ye Sanayi odaslndan veya ilgili Esnaf Ve sanatkallar Odasından

kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge.

0 Isteklinin, Tiizel kişi olması halinde, ilgilisine göle tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuIuculalı i|e tüzel

kişiliğin yonetimindeki gtırivleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının biı
ricarİt sİciı GazetesindJ bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri

veya bu hususları gösteren belgeler ile tizel kişiliğin notğ tasdikli imza silküleri,

g) Tirel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yeüili olduklarınü

gösterir notellikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

h) Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdülüğünden borcu olmadığına dair belge,

O TEKL\FLERİN flANGl T^RİH vE SAATE KADAR NEREYB vERİLEcBĞi

a) postayla yapıtacak başvurular için adresimiz Seferihisar. Belediyesi Yazı işleri Müdillilğü Camikebir

Mahalıesi'si/l Sok.No.14 Seferihisar/iZMiR ,dil. isTEKLiLERiN iHAI-EDE HAZIR BULUNMALARI
ZORUNLUDUR
Telgraf veya faksla yapılacak miiracaatla ve postada meydana ge|ebitecek gecikmeler kabul edilmeyecektir_

İsteklilerin ; iha|eye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden te in edecekleri şartname Ve şartname

ekleri ile billikte ihale dosyalarını
ısleri Müdiirlüğiine testim etmeleri zorrınluduı:

ilan olunuı

l tarih

b)
c)

l

aşka


