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MehmetBAŞAR
Belediye Başkanı

Belediyemize aitBir (l) adet tarla vasfindaki taşınmazın l8.1 1.2022 tarihinde 2886 Sayılı Devlet ihale
Kanunu'nun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satışı yapılacak olup, ekte sunrılan ihale ilanımızın ihale
gün ve saatine kadar Resmi Web Sitesi, İlan tahtası vb. ataçlar ile ilan edilerek duyurulmasını, ilan
tutanağının Belediyemize gönderilmesini arz ve rica derim,

Ek: İhale İlan Tutanağı
Dağıtım:

TANOBA BELEDİYE BAŞKANLİĞnİa
ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ERBAA KAYIVIAKAMLIĞINA
GöKAL BELEDİvE BAşKANLIĞINA

Bu belge, giivenli elcıkıronik iıııza ilıı iınzalıınıırıştır.
Doğnılama Kodu: RZgdEO-AgBHdx-y+SD6S-X9ZzeE-vqTKix2 r DoğrulamaLiııki: https://www.turkiı-e.gov.ır/icisleri-belediye-ebls
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1,.C,
KARAYAKA BELEDİYESi BAŞKANLİĞIN }AN

iıraın iraNı

AŞağıda tabloda belirtiİen, Iviülki_veti KARAYAKA l}eiediyesine ait, 1 sıra ıro'lu, 1(Bir) aclet taşınnıaz,
2886 SaYılı f)evlet İtıale Kanunu'n,un 35/c ınadclesine göre 45 inci ııradıiesi gereği açık teklif usulii ile
18.11.20:2 Cuına günü Saat i4:00'den itibaren, sıızsıyla hizalarındaki muhaııımeıı bcıJeller üzerinıien,
KARAYAKA l}elecliyesi Merkez l]inası, i3elediye iinciiıııeni hıızuıunıia, satış ihalesi yapılacaktır,

KARAYAKA $ELnDİ}IESİ,NE AİT TAŞINı4.AZ ŞATrş TABL,ü§Lr

s.l\io Cinşi tlrıhaınnıeıı Bedel
(KDY Hariç)

T,Altl,A

§lcvki

KARAYAKA /

oRTA

Ada Parşel Yüzölçümü

568 l48 2l12.21

Geçici tenıiıat bedeli

4.166,67.-,|,L,ı J8.888,89._T,ı,

2_) iHA 1,i]}:.§ KATıı, A.ı}iı,]!ı§K içix isrı; N HN BEI,GELHR:
a)Ntiits ciizdan fbtokopisi,
b\2022 yılına ait kanuı,ıi ikaınetgöh beigesi,
c}Tiizel kişiler için Türkiye 'de tebligat adres beyanı,
d}'l iizel Kişiler aclına ihaleye girece|<Jerin 2a22 yıiı Noter tasdikli yetki belgesi ve iır,ıza sirkiileri,
e)GerçeVtiizel kişiler adına veköleten ihaleye giı,ccekleriıı 2ü22 yılı noteı oııaylı tasdikli vekAlctnaırıe
örneği ve imza sirküleri.
flİstckli tüzcl kişi isı; Sanayi ve lveya Ticarçt c-ıciası Belgesi ilt Tiçargt Sicil Gazçtçsiııin asil ı,eya notcr
tasdikli sureti

g)Kanııı tiizel kişisi adına ihaleye iştiıak edeçeklerin ilırvc, cıiarak. kaı:ıru tiizel kişisi için Tüı:ki;,-e'de adres
göstemıeleıi, hizel kişilik adııa ihaleye kahlabileçekleriııi veya teklifte buhuıabilecekleı,ini gösterir yetki
belgesiııi,
h}İhaleye çrtaklık şekiinde iştirak edilnıesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişiın belgesi ve lıer ıırtak için
ilgisine göre isteneıı tüm belgeleri,
i}6 taşınn"ıazııı lıirisine rıcya taı,ı,ıaınına ait toplam ıııulıamıııtn bçclelin 9/o 3 oranıırda geçici tcrniırat
nrakbuzu veya teminat mektubu,
j}},Iaklaruıda }ıalçn ihaleden yasaklaıııa karaı brılunan gerçek ı,e ttizel kişiler (kendi adına veya temsilen)
ihalelere katılanıayacaklarıdır. Bu kişileıe ihale yapılmış olsıı bile ilıale iptal ediIecektir.

3-) İhaleye katılacaklar, yrıkarıda belirtileıı l. taşınn,ıazııı taıııamına muhanımen bedeliıı 9'c, 3 oranında
gcçici teıııinat hıtarını. Mali Ilizmçtler Müdiirlüğü Tatısilat Serı,isiııe yatınldığına dair ınakbı.ız veya 2ttB6

sayıIı kanunun 26.mııddesine göre kııbııl eclilen teminat mek.tııbunu tc,k]if zartıırda ıbraz tdçcçktir.
4-) İdarc İhaleyi yapıp .vapmaınakta sçrbesttir.

5-} Sanş ilıalesine ait şartname, ilan edildikten sonra heı giin nıesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali
Hizmctleri Miidiirlüğü İhalo Sewisindc görülcbilir vc 100,00 (YüzTürkLirası)-T'L l<.arşıtığında Ma|i
Hizırıttleri Müdiiı,lüğü İhale Seıvisinden satın alıııabilir. .İhale_ve İştirak edeceklcrin İlıale doküırıanlaı,ını

satın almaları şıııltır.
6_) Taşınıııazlarıı,ı ihale lıcdeli tizerinden alınacak KDV, vergi, reşim hırç ile diğer yasal giderler

.ı\LICI tarafiırdaı,ı ödeneçek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektiı,

7_) Teklif Zarfltırı l8lllt}022 Cunıa günü Saat 13:30'a kaclar İhale Koııisycın l}aşkaıılığiaa tesliın

edilmesi gerekmektedir.

8_) İhale konusu taşıırııazlıır ihale tarihine kadar belediyemize başvuıırlması lıaliııde rııesai saatlcri

içerisinde yer gösternıe,vapılabilecektir.

9_) Postacla ııreyclaııa gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu

değildir. Faks ve elektronik posta ile yapılacak nıiiracaatlar kabul edilnree.

1t}-) Herhangi bir ihalenin uzaınası halinde kalan ilıalelere miiteakip saatlerde clevaın eciileçektir.

ilan olunrır
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