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Mehmet BAŞAR
Belediye Başkanı

Belediyemize Sekiz (8) adet arsa vasfindaki taşınmazların l8.11.2022 tarihinde 2886 Sayılı Devlet ihale
Kanunu'nun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile sahşı yapılacak olup, ekte sunulan ihale ilanımızın ihale
gün ve saatine kadar Resmi Web Sitesi, İlan tahtası vb. araçlar ile ilan edilerek duyurulmasını, ilan
futanağının Belediyemize gönderilmesini arz ve rica derim.

Ek: İhale İlanı
Dağıtım:

TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ERBAA KAYI\4AKAMLIĞINA
GöKAL BELEDivE BAşKANLIĞINA

ilu belge, giivenli el*kıronik inıza ile iınz_atırnnrıştır.
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Kep Adresi: karayakabel@hs0l,kep.tr
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2-} iHA ı,iiy.,n KATI ğ,Ai}i i,l}ii{K içix isr,ı;NnN B ı]i,A E l,i-:R:
a)Nüfıs çiizdan futokopisi,
iı}2ü22 y ılına ait kan ııııi i kaınetgöh Lrelgcsi.
c}Tiizel kişiler için Türkiye 'de tebligat adres beyanı.
ü}'L"tuı,el KiŞiler adına ihaİeye giıecekl çnn 2a22 yıiı Natcı" ıasdikii yetki belgesi ye irn.za
sirküieri,
e)GerÇekltiizel kiŞiler adıııa vekOleteıi ihaleye girecekle rin 2ü22 yılı noter onaylı tasıiil,;ii
vek0ietııaııe örneği vc iıııza sirl<üleri,
İ)istekli tiizei kiŞi ise §ana,vi ve lvel,a Ticaret <ıılası Beigesj ile Ticaıet Siçil Gazetesiniıı aslı
veya nolcr tasdikii surcti
g)Kamıı ttİzeİ kiŞisi adına ihaleye iştirak edecel<leıin i]ave olarak, kııınu tüzel l*işisi için
Tiirki3re'ıle adres göstermeleıi, tüzel k.işiiik ariınıı ihale3re katılabileçek|eıini ve,v-a ıeklillc
1r ui unab i l e*eki eri ııi gösterir yetki bel gesi ni.
h}İhaİeYe ortaklık Şekİinıle iştirak edilmesi lıalinde, noter tasriikli oıtakiık girişiııı belgesi ve
iıer oılak için iigisine göre ,istenen hinı heigeleri.
İ}6 taŞuıııazıı birisiııe verva tenıamina ait tcıplam mrıhııınmeıı bedelin (%3 oranındıı. geçici
teınjnat makbrızu ı,e,va teııinat mektuhu.
j}Haklarında halen ihaleden yasaklama kaı,arr bulrınan gerçek ı,e ttizel kişii*r (kerııli ııılına
veYa teırısilen) ihaİel*re katıİamayacaklarıılır, f}rı kişilere ilıaie yapılııış ıılsa hile ilralc ipi;ü
edileçektiı.
3-) ihaleYe katılaçaklaı. yııkarııla bçlirtilşn 8 iaşıunazın taınamı,ıla veva ıı>ry, ayfi ıılarak
rııulıanrıneıı Lıtdelin 9'i3 cııanında geçici tçrı:ıinat tııtannı, Maİi iİiznıetler Müılürliiğü ll,alısilat
Seıvisine ,vatırlldığına dair makbıız veya 2886 sayılı kıııııııı*n 26. madclesinş göre kabul edilçn
tçnrinaf nreklı,üunu tekli.f zarfinda ibraz edecektir.



4-) İdare İhaleyi yapıp },apmamakta seıüesttir.
5-) Satış ilıalesiııe ait şartnaıne, ilan edildikten soııra her giin mesai saatleıi içcrisincle
Belediyemiz Mali Hizınetleri Müdü{üğü İhale Seıvisinde görülebilir ve i00'00
(YüzTürkLirası}-TL kaı,şılığıııda Mali LIizııretleri Mtidtlflüğü İhale Servisiı,ıclen satın
alınabilir. .İhaleye İştirak edecekleıin İlıale doküınaıılarını satın almalaü şarttr.
6-) Araç|arın ilıale bedeli üzeriıiden alınac.ak KnV (%8), vergi, resinr harç ile diğer 1.asıl
giderler ve tapu masraiları ALIC]I taraiından ödenecek olııp, satış bedellçri peşin olarak
tahsil edilecektir.
7-' Teklif Zarf7arı l8lll/2üZ2 Cuma günü Saat 09:50'ye kadar İhale Komisyon
Başkanl ı ğına tesliıı eclil mesi ge rek mekieclir.
8-) İhale koııı;su tıışınnrazlar ihale tarilıine kaclar beleıiiyeınize başvııı:tılınası halinıie mesai
saatlerİ içerisiııdc yer gtistcnne yapılabileccktir.
9-} Postada nıeydana gelebilecek gecikıneleıden dolalı İdare veya Komisyon herhangi bir
suretle sorumlu değildiı. ğ'aks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabııl erlilınçz,
l(}-) Herhangi lıir ihalçnin uzama§t haiinde kalan ilıalelçıe müteakip saatlcrcle cleı.aıır

edileçektir.
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