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SEFERİHiSAR BELEDİYE BA KANLIĞI
izmir
seierihisar

Seferihisaı Belediye Başkanlığı
İş yeri (102 m') kiralanacaktır.
26.05.2021 Çarşamba günü saat: 11 :30
2886 sa lı Kanunun 45. maddesine öre

A

ık Teklif usulü ihale

TAŞINMAZ MAL KIRALANACAKTIR
Madde 1. İzmir ili, Seferihisar İlçesi Mersinalanr Mah. Cumhuriyet Cad. No.95 adresinde l7
bağımsız bölüm No.lu l02.00 m2 yiızölçiımlü iş yeri, 2886 sayıh Kanunun 4s.maddesine göre Açık
Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl siire ile kiralanacaktır.
Madde 2. İhalenin muhammen bedeli yıllık 21.600,00.-TL. ğirmi bir bin altı yüz). Aylık

1.800,00-TL. (Bin sekiz yüz) Ödemeler aylık peşin olarak ahnacaktır.
Madde 3. ihaıe zs.os.2021 Çarşamba Günü Saat: 11.30' da Seferihisar Belediyesi Belediye
Başkanlığı Enciirnen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek iizere ihaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 4.ihaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğiiıııden mesai saatleri dahilinde
ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir.
Madde S.Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri
Müdiirlüğü Camikebir Mahallesi 52l1 Sok.No. 14 Seferihisar/İZMİR'dir.
Mıdde 6.Telgraf veya faksla yapılacak mtiracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 8.İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;
a) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberilyerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
b) Nüfus sureti (gerçek kişiler için )
c) Geçici teminatın yatınldığına dair belge, Geçici Teminat müammen bedelin 7o3 ü oranında
olup 648,00 TL'dir.
d) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usuliine uygun olarak diizenlenmiş Noter tasdikli
veka|etname
Ti.izel
Kişiler ihaleye katılacaks4 Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve
e)
Sanatkarlar Odasından kayıth olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
f) Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre ttizel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile
tiDel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicİl Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tiimtinü göstermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler
ile tilzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Tiızel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tiDel kişiliği temsile
yetkili olduklannt gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
h) Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdiirlüğünden borcu yoktur yazı sl.
nludur
i) İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan İhale dokümanı ibrazı
n edecekleri
Madde9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyed
saat: l0.30
26.05.202l
ihate
dosyalarrnı
Çarşamb
şartname ve şartname ekleri ile birlikte
'a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı lşleri Müdürlü ğüne teslim etmeleri zo

ilan olunur.
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