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seferihisar
Seferihisar Belediye Başkanlığı
Su Sporları Faaliyet Alanı kiraya verilecektir
26.05.2021 Çarşamba günü saat: 1 1 .45
2886 sa lı Kanunun 45. maddesine öre A ık Teklif usulü-artırma

TAŞINMAZ MAL KİRALANACAKTIR
Madde 1. İzmir ili, Seferihisar İlçesi Bengiler Müallesi 6266Sokak No:27 adresinde 2480 No.lu
parselin giineyindeki alanın 6 m2 lik kısmr, Su Sporlan Faaliyet Alanı olarak kullanılmak üzere,
2886 sayı|ı ihale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü-artırma ile 3 (üç) yıl si,ireli kiraya
verilecektir.
Madde 2. İhalenin müammen bedeli yıllık KDV dahil 25.200,00.-TL. (Yirmi beş bin iki yüz).
Aylık 2.100,00_TL. (İki bin yiiz) olup, ihalede teklif aıınmlan ayhk bedel üzerinden yapılacaktır.
Ödemeler aylık peşin olarak alınacaktır.
Madde 3. ihale 26.05.202l Çarşamba Günü Saat: 11.45'te Seferihisar Belediyesi Belediye
Başkanlığı Enciimen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek tizere ihaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde
ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir.
Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri
Madde
Müdiirlüğü Camikebir Mahallesi 52l1 Sok.No. 14 seferihisar/iZMİR' dir.
posta veya kargo yoluyla yapılacak müacaatla ve postada meydana gelebilecek
Madde
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihalede hazır bulunmalan gerekmektedir.
Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;
a) Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmiüaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
b) T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi (gerçek kişiler için)
oz3 ü oranında
c) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge, Geçici Teminat muhammen bede|in
olup 756,00 TL' dir.
d) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usuliiıııe uygun olarak diizenlenmiş Noter tasdikli
vekaletname
e) Ttizel Kişiler ihaleye katılacaksa Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve
sanatkarlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
f) Tiizel kişi olması halinde, İlgilisine göre tirzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile
tilzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaıet Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde,bu bilgİlerin
tiımünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
ile tiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Tiizel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tiizel kişiliği temsile
yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
h) Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğiinden borcu yoktur yazısı.
İstekli tarafindan "okudum, anladım" şeklinde imzalanan İhale dokümanı ibrazı zorunludur.
Madde9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, beledi eden emin edecekleri
nü saat: l0.30
şartname ve şartnarne ekleri ile birlikte ihale dosyalarrnr 26.05.202l Çarşa b
dur.
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