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MARMARA BELEDiYE BA~KANLIGINDAN
1. Belediyemiz tuzel kisiligine ait Saraylar 1 nolu cay bahcesi yanmdaki bosluk yeri ile Marmara Cekek
Yeri 2D Bufe Yeri (okul tarafi) 2886 sayih D.i.K.'nun 45.maddesine gore acik teklif artirma sureti
ile ihaleye cikanlmistir.
2. l.Ihalesi 28 OCAK 2022 Cuma giinii saat:10.30'da Marmara Belediyesi Hizmet Binasi Encumen
huzurunda yapilacaktir. 1.ihalesi yapilamadigi takdirde 2.ihalesinin 04 ~UBAT 2022 Cuma gunu
aym yer ve saatte, 2.ihalesi de yapilamadigi takdirde 2886 sayih D.i.K. 'nun 51.maddesine gore 18
~UBAT 2022 Cuma Giinii aym yer ve saatte pazarhk sureti ile kiraya verilecektir.
3. Saraylar 1 nolu cay bahcesi yanmdaki bosluk yeri 3 Yilhk kiraya cikanlmis olup Yilhk muhammen
bedeli 6,000.- TL olup, gecici teminati 540,00.- TL dir.
4. Marmara Cekek Yeri 2D Bufe Yeri (okul tarafi), 5 yilhk kiraya cikanlrms olup, Yilhk muhammen
bedeli 6,500.-TL olup, gecici teminati 975,00.-TL, Hasar Teminati: 500,00.-TL'Sldu.
5. ihalelere katilmak isteyenlerin hasar ve gecici teminatlanm 27 OCAK Persembe mesai bitimine
kadar Belediyemiz veznesine yatirmalan ve Yeterlilik Belgelerini almalan sarttir. Yeterlilik Belgesi
almayanlar ihaleye istirak edemezler.
YETERLiLiK BELGESi ALINABiLMESi ic;iN:
Gercek kisiler;
a. Miiracaat dilekcesi ile birlikte teminatlannm yatmldigma dair makbuz.
b. Belediyemize emlak, c;TV, kira, isgaliye gibi herhangi bir borcunun bulunmadigma dair
Belediyemizden alacaklart beige.
c. Mali durumunu gosterir belgeyi almalan sarttir.
d. Kanuni ikametgah sahibi olmak.
e. Vekaleten gireceklerden vekaletname getirmeleri sarttrr,
f. Nufus cuzdam (fotokopi)
g. Sabika kaydi [Son 1 ay (30 GUn)icerisinde alnus olrnalidir.] (Ash)
h. Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabika kaydi [Sabika kaydi son 1 ay (30 GUn)
icerisinde alnus olmahdir.] (Ash veya noter onayli)
J.
Belediyemiz ihalelerine girip de ihaleden vazgecen ve teminat yakanlar aym YII icerisindeki ihalelere
istirak edemezler.
J. ihale sartnameleri ve ihale ilanlan ucretsiz olarak Belediyemiz http://,,,,ww.marmara.bel.tr/adresinde
gortllebilmektedir.
Tiizel kisiler isej
1- Oda kayit belgesi, (Tuzel kisiler icin zorunludur. Ilarun cikanldigi YII icerisinde almrms olmahdir.)
(Ash)
2- Imza sirkuleri/Imza beyannamesi (Ash veya noter onayh)
3- Sabtka kaydt (Sirketin hakim ortagi/Sirket muduru ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklik
durumunda her iki ortaga ait sabtka belgesi) (Ash)
4- Ticaret sicil gazetesi [TUzelki~iligin sermaye ve ortakhk durumunu gosterir en son yaytmlanan ticaret
sicil gazetesi] (Ash)
5- Tebligat iyin adres beyam (Ash)
6- Belediyemize son odeme tarihi geymi~ borcu olmadtgma dair onayh beige [ilan tarihinden sonra
ahnmt~ olmast gerekmekte olup; idaremiz tarafmdan standart form verilecektir.] (Ash)
7- Geyici teminat bedelinin yattrtldtgma dair beige (Bankadan ahnmt~ makbuz ya da Marmara
Belediyesi Mali Hizmetler MUdUrliigUnenakit yatmldtgma dair makbuz) (Ash)
8- Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabtka kaydt (Sabtka kaydt son 1 ay (30 GUn)
iyerisinde almt~olmahdtr.) (Ash veya noter onayh)
ihale ~artnameleri mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazl i~leri Miidiirliigiinde gorulebilir.
Telgraf ile miiracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilemez.
Keyfiyet ilan olunur. 14.01.2022

