MEALTI /ANTALYA BELED ivr
SIRA
NO

I

,

ragrxu,lzrN cixsi
I

MEVCUT
DURUMU

nolu arsa

BO$(ARSA)

Yalca Mahallesi 8735 ada 5 nolu arsa
vasrflr taptnmaz

BOS(ARSA)

Yafca Mahallesi 8734 ada
vasrflr tagtnmaz

nlsx.tNnGrxo^lx ir,lx oLUNUR
slrrg nronr-i

rnutxlrr

irr,lm

M2

rlnisi

irrl'lr
selri

82.466,46

40.000,000,00TL

1.200.000,00TL

17.12.202r

14:00

101.323,53

50.000,000,00rL

1.500.000,0oTL

17.12.2021

l5:00

ALANI

MUHAMMEN

crClci

l-Yukandaki listede bulunan Mii,lkiyeti D0lemealtl Belediyesine ait tagrnmazlann 2886 sayrh Devlet ihale Kanunu'ntm 36.Maddesi gere[ince Kapah
teklifusulii ile belirtilen tarihte Belediye toplantr Salonunda toplanacak komisyon tarafindan SATI$ ihalesi yapilacaktr.
2- ihaleye girecekler ihale saatinden 6nce Banka Teminat Meltubu veya geqici teminat miktannr Belediyerniz vemesine yatrm4 olmasr ve ihaleye
girecek qahsrn gahsen veya vekaleten katrlmasr gerekmektedir.

3- ihaleye igtirak etrnek isteyenler;
a) Satm almak istedikleri taSmmazrl yukanda belirtilen gegici teminatrm Belediye veznesine yatrrlacaktr.
b) Ozel kigilerin; Niifus Ciiadam Fotokopisi ve ash ikametgah senedi (yerlegim yeri belgesi),
Ttizel kigiler adrna ihaleye gireceklerin; giirncel tasdikli yetki belgesini, imza sirkiilerini, tiizel kigilile ait giincel almmr$ ticaret
belgesini,

c)

9)

ve

sanayi odasr

Vekaleten ihaleye gireceklerin giincel noter tasdikli vekaletrarne ornetini ve imza sirkiilerini ihale saatine kadar Belediye ihale Birimine
vermeleri zorunludur.

d)

Ortak olarak ihaleye kattlmak isteyenlerin Noterden yaptracaklan ortaktk sddegmesi,ikamet belgesi ile kimliklerini getirmeleri aynca ortaklarrn
ttimUniin gartnameyi imzalamast mecburidir.
4- Posta ile yaprlacak miiracaatlardan dofacak gecikmeden dolayr itiraz kabul olunmaz.
5- Belediyemiz ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

6- ihaleye Katrlacaklann ihale giirnii olumsuzluk yagamarnasr adura en az bir giiur Onceden ewaklanm Emlak ve istimlak Miidti,rlugthe Kontrol ettirmeleri
ve ihale $arn:ramesini incelemeleri gerekmektedir.
7- ihale $artnamesi Emlak ve istimlak Mtdiirlii$inden mesai saatleri igerisinde iicretsiz olarak goariLlebilir.
8- Kapalt teklif igin Katrhmcilann Teklif mektubunu igeren ig zarf ile teklifi veren tarafindan imzalanm$ $axtname ve istenen dif,er
belgeler ile birlikte 2886 Sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 36.maddesine gore hazrlayacaklan kapah zarflanm ihale tarih ve saatine kadar
Belediye ihale Servisine vermeleri zorunludur.

9-

Tagrnmazlar iizerinde Kamu Hacizleri ile Antalya genel icra dairesinin hacizleri vardr, ahcl tarafmdan ddeme yaprlmasrna miiteakip tapu dewi
yaprlacak, gelebilecek benzeri haciz, beyan ve gerhler tapu devrinden sonra kaldnlacaktr.Kaldrrlamaz ise ihale iptal edilecektir.Yafca 8734 ada
nolu Ta5mmazut 1/1000 Olgekli imar planr de$gikliti Belediyemizce yaprlarak kesinleqmiq olup,yapr ruhsatrna esas imar qapr verilememektedir.
ihale sonrasr tagrnmazrn ahcr tarafindan ifrazr yaptrnlarak yapr ruhsatrna esas imar gapr ahnabilecektir, diler hususlar ihale qarnramesindedir.
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