
T.C.
SEFERİHİSAR BELEDİYE B KANLIĞI

TAŞINMAZ MAL KiRALANACAKTIR

Madde 1. izmir İli, Seferihisar İlçesi Ulamış Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi No:59

adresinde bulunan 6.00 m2 ytlzolçümlü Büfe yeri, 2886 sayılı ihale Kanunun 45.maddesine göre

Açlk Teklif Usulü-artırma ile 3 (üç) yıl süıeli kiraya verilecektir,

Madde 2. ihalenin müammen bedeli yıllık 24.000,00.-TL. (Yirmi dört bin). Aylık 2.000,00_TL.

dki bin) Ödemeler aylıt peşin olarak alrnacaktır.

Madde 3. Iha|e 12.0|.2022 Çarşamba Günü Saat: 11.(X)'de Seferihisar Belediyesi Belediye

Başkanlığı Encümen huzurundi yapılacaktır. komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi

#l[.lT.Tffi$:1İlT';h".. Beıediyemiz yazı işıeri Müdiiııüğünden mesai saatıeri dahiıinde

ücretsiz göıülebilir ve temin edilebilir.
Madde İ, postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar BelediYesi Yazı lŞleri

Müdürlüğü Camlkeblr İılahallesi 52l l Sok.No. 14 Sefeıihisar/İZMİR' dir,

Madde ğ. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydarıa gelebilecek gecikmeler

kabul edilmeyecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihalede hazr bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

a) Kanuni ikametgah süibi olmak Gkametgü ilmiüaberi/yerleşim yeri belgesVadres beyanı)

b) Nüfus sureti (gerçek kişiler için )

c) Geçici teminaiın yatırıldıgırıi dair belge, Geçici Temiıat müammen bede|in vo3 i oranrnda

olup 720,ü) TL'dir.
d) Başİası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiŞ Noter tasdikli

vekaletname,
e) Tüzet kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaıet ve sanayi odasındıııı veya ilgili Esnaf ve

sanatkarlar odasından kaytlı olduğunu gösleren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

f) Tüzel kişi olması halinde; ilgilisinJ göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kunrculan ile

tüzet kişİliğin yönetimindekİ görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

bu biıgİlerin tİmamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümiin-ü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

) Tüzel kişilik adına üaleye katılacak veya tekl ifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile

yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edil miş yetki belgesi

h) Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nden borcu yoktur yazısı.

i) İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan ıhale dokümanı ibrazı zorunludur

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri

şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 12.01.2022 Çarşamba günü saat: 10.30

'a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı zorunludur.

Izmirli
seferihisar
seferihisar Beledi B lKurum
B üfe eri kiralanacaktır.
I2.o1.2oz2 amba

2886 sa lı Kanunun 45. maddesine reA ık Teklif usulü ihalehale usulü

ilan olunur.
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