SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan Zeytinli Mah. 12056 ada, 19 parselde bulunan
zeminde 14 m2 dükkan, zeminde 72,50 m2 dükkan, toplamda iki adet iş yerinin kullanım
hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye
çıkartılarak 1 ( bir ) yıllığına kiraya verilmesi işidir.
2 – İşin tahmin edilen zeminde 14 m2dükkan için 1yıllık olarak bedeli 1.650,00-TL
+KDV dir.
İşin tahmin edilen zeminde 72,5 m2dükkan için 1yıllık olarak bedeli 2.750,00-TL
+KDV dir.
3- İhale 26/01/2015 günü saat 16:00’ da Seyhan İlçe Belediye Encümenince yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde
görülebilir. 50-TL makbuz karşılığı aynı yerden temin edilebilir.
5- İsteklilerin ihaleye katılması için ,
5.1. Kanuni ikametgahı olması .
5.2. Türkiye de tebligat için adres göstermesi.
5.3. İmza sirkülerini vermesi .
5.3.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
5.3.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
6 - İhaleye katılabilmek için ise; tekliflerini 26/01/2015 günü saat 12:00’ye kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri
gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
6.1. Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf,
6.2. Ticaret /veya Sanayi Odası belgesi,
6.3. Noter tasdikli imza sirküleri,
6.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6.5. Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış, zeminde 14 m2dükkan için 49,50-TL.
zeminde 72,5 m2dükkan için 82,50-TL. tutarında geçici teminat alındı makbuzu veya
banka teminat mektubu.
7 – İstekliler hangi dükkan için ihaleye teklif vermek istiyorsa, ayrı ayrı teklif zarfının
üzerine hangi dükkana ait teklif zarfı olduğunu belirtecektir.
8 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması
yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9 –Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
10– İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

