T.c.

sEFERiHİsAR BELEDiYE BAşKANLıĞr

iHALE iLAN|
YAş MEYVE (MAI\IDALiNA) SATILACAI(TIR

1)

İHALB KoNaSU qIA,N iŞİN NİTEüĞL, YER| vB M|KTARL,
Sefeıihisar Belediyesine ait lJlamış Mahallesi 254 ada 22 parsel (27.M2 m'l ve 254 ada 27 paıseldeki
(6.909 rn2) naIenciye bahçelerinin 202I yılı mandalina iirünleri (Yaklaşık 40.000kg.) 2886 Sayılı Devlet
ihale Kanunu'nun 45. maddesince (Açık Teklif Usuliı-Artrma) satılacaktır.

2)

ŞARTNAME VE EKLERLNLN NEREDEN VE HANGI Ş^RTIARIA,AuNACAĞI,

ı)

ihaleye ilişkin şanname, Belediyemiz Yazı İşleri Müdülüğü'nden mesai saatleri

düilinde

ücretsiz görülebilir

ve temin edilebilir.

3\

LHALBN.N NERBDB, HANG| TARLH vE SAATTB vE HANGi USUI,LE YAPIL,A,OAĞI,

a)
b)

işin ihatesi 08l12t2o2l Çarşamba günü saat l 1.Oo'de Belediyede Encümen huzuİunda yaPılacaktır,
Teklifler birim fiyat (kg/TL) üZerinden açık artrma usulü ile yapılacaktır.

4) yARSA TAHMiN EDİLEN BEDBLVB GEÇici TEM|NAT MİKTARI,
Tümin edi|en bedet 40.000 kg x 2,50 TI-/kg, = 100,000,00 TL (yi|z bin) dır,
a)
Geçici teminat muhamrnen bedelin %3 ü olanında 3-000,00 TL du.
b)
5)

ıSTBKLLLBRDEN ARANIIAN BELGEIBR1N NELER oLDaĞa,

ihaleye Katülacak olanlardan istenilen Belgeler ihaleye katllabilmek için; 08/o9ll983 taih,28E6 sayıh DevIer ihale
Kanununda açıkJanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belinilen nitelikleri haiz olmak şarıtüI:

a)
b)
c)

Kanuni ikametgah sahibi olmak (ikametgah ilmühaberi,/yerleşim yeri belgesi/adres beyanr)

T.c. Kimlik kaıı fotokopisi (gerçek kişiler için)

Geçici teminatün yatıııldığlna dair belge Teminat Belediyemiz Mali Hizmetleı Müdülüğü veznesi veya
hesabına
Belediyemize ait Halk Bankası Siferihisar Şubisi iBAN : TR56 00Ol 20c/9 73ü 0007 0000 13 no.Iu
muhammen
teminat
Geçici
sunulacaktıı
dosyasında
teklif
dekont
yatırılacak olup, teminata ilişkin makbuz veya
bedelin 7o3 ü oranında 3.000,00 TL dır.
d)BaşkasıadınaihaleyekahlacaklaliçinusuIüneuygunolarakdüZenlenmişnotertasdikliVekaletname
ve sanatkarlaI odasından
Tı|zel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve sanayi odasından veya ilgili Esnaf
kayıth olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

e)

ortaklarl, üye|eri veJa,kurucuları ile tüzel
isteklinin, Tüzel kişi otmasl halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin
Gazetesi, bu bi|gilerin tamamının bir
Sicil
Ticare-t
gösterir
kişiliğin yönetimindeki görevleri uaJı., ,"ni**mu
tümünü göstermek üere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleıi
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgiĞrin
;;;;;;;;.r.l"" gösıeıen belgeleı ile tüzel kişiliğin notel tasdikli imza sirküleri,

D

g)Ti|zelkişilikadınaihaleyekatllacakveyatekliftebulunacakkişilerintüzelkişiliğitemsileyetkiliolduklarını
yetki belgesi,
ğtısterir noterlikçe tasdik edilmiş

borcu olmadığına dair belge,
Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdıirtüğünden

h)
6)

vBRİLEcBĞl
1BKLjFLERjN H^NG| T^RIH vE SAATE KADAR NERBYB

a)PostaylayapılacakbaşvufulariçinadresimizSeferihisar..BetedivesiYazıişleriMüdii(|üğüCamikebir
.ot. lsTEKl_iü_ERtN IHAI_EDE tIAzıR BULIJNMAI_ARI
Mahallesi szıı solıııo. ıq §ii.riiirinZüin
ZoRUNLUDIJR.
ge lebilecek gecikmelel kabul edilmeyeceklir

b)

c)

postada meydana
Telgraf veya faksla yapıl acak mi.İacaatla ve
belediyed
istek|ilerin; ihaleye katı labilmek içi n belirtiİen belgeler.
1
ve
08/
ekleri ile birlikıe ihale dosya larını
zorunludur,
ısleri Müdürlüğüne teslim etmeleri

tem

a

edecekleri şartname ve şartname

Yazı

r

llan olunur.
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