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l-Yukandaki listede bulunan Miilkiyeti Drigemealtr Belediyesine ait tagrrmazlardan l.sradaki tugrrn- ZaAO *yrl, n.uf.t
ihale Kanunu'nun
36.Maddesi geref,i Kapah teklif usulti ile 2.sradaki tagrnmaz ise aym kanunun 45.Maddesi gere[ince agrk teklif
usulii ile belirtilen tarihte Belediye
toplantl salonunda toplanacak komisyon tarafindan SATI$ ihalesi yaprlacaktr.
2- ihaleye girecekler ihale saatinden 6nce Banka Teminat Mektubu veya gegici teminat miktannt Belediyemiz vezresine
gahsm Sahsen veya vekaleten kahlmasr gerekmektedir.Teminat mektubu verilecek ise
siiLresiz olacaktr.

yatrm$ olmasr ve ihaleye girecek

3- ihaleye iqtirak etmek isteyenler;
a) Satm almak istedikleri tagrunazrn, yukanda belirtilen gegici teminatrm Belediye vemesine yat6rlacaktp.
b) Ozel kiqilerin; Niifus Ciizdanl Fotokopisi ve ash fuametgah soredi (yerlegim yeri belgesi),
Ttizel kigiler adrna ihaleye gireceklerin; giincel tasdikli yetki belgesini, imza sirkulerini, tiizel kigili[e ait gi.lncel
alnmrg ticaret
belgesini,

c)
q)

ve

sanayi odasr

Vekaleten ihaleye gireceklerin giiurcel noter tasdikli vekaletname ornelini ve imza sirkiilerini ihale saatine kadar
Belediye ihale Birimine vermeleri
zorunludur.

d) ftak

olarak ihaleye kaxlmak isteyenlerin Noterden yaptracaklan ortaklft sdzlegmesi,ikamet belgesi ile kimliklerini getirmeleri
aynca ortaklann
tiimuniin gartnameyi imzalamasr mecburidir.
4- Posta ile yaprlacak miiLracaatlardan dolacak gecikmeden dolayr itiraz kabul olunmaz.
5- Belediyerniz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.
6- ihaleye Katilacallann ihale gtiLnu olumsuzluk yaqamamasr adura en az bir
ihale gartnamesini incelemeleri gerekmektedir.

giiLn onceden

ewaklarrnt Emlak ve istimlak MudiiLrluf,'rine Kontrol ettirmeleri ve

7- ihale $artnamesi Emlak ve istimlak Mudilrlugiinden mesai saatleri igerisinde ucretsiz olarak g6rriLlebilir.
8- Kapah teklif igin Katrhmcrlann Teklif mektubunu igeren i9 zarf ile teklifi veren tarafindan imzalanmrg gartname
ve istenen diler belgeler ile
birlikte 2886 Sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 36.maddesine gire hazilayacaklan kapah zarflanm ihale tarih ve saatine kadar njeOiye-lfUe
servisine vermeleri zorunludur.

9-

Ta5rrmazlar iizerinde Kamu Hacideri ile Antalya genel icra dairesinin hacizleri vardr, ahcr tarafmdan ddeme yaprlmasma
muteakip tapu dewi
yapdacak, gelebilecek benzeri haciz, beyan ve gerhler tapu dewinden sonra kaldrrlacaktr.Kaldrrlamaz
ise ilrAe rpta edilecektir. Diger hususlar ihale
gartnamesindedir.
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