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MllkiYeti BelediYemize ait, Eağıda listede belirtilen l adet taşınmaz (arsa), 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45.maddesine isıinaden aÇtk artrrma ihale r*"tiyle ihuı" tarafina kaıandan bedetin peşin tüsil edilmek üzere şanname düiIindesatışü yaptiacaktıİ.

l- Arsanın müammen bedelleri ve geçici teminat miktarları Eağıda listede belirtildiği şekildedir.

§ıra
\o Geçici Tcmİnat|

(%3')

., lhaıe. 25l101.2022 Salı günii , saat l4.00' te Belediye Encümeni hızurunda yapılacaktır. Birinci ihaleye teklifverilmemesi veYa ihalelerde verilen. tekliflerin hadde layıL olmaması halinde ikinci İıuı" ogıı ıjzozz Satı günü aynıyer ve saatlerde ayni şekil ve şartlarda yapılacaktır.
2- ihaleye katı|mak isteyen;
a. Gerçek kişileı için;

a.l- Kanuni iİametgah aüesi göstermesi
a.2- Vukuath Ntıfus kavdl
a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)
a.4- Sab*a Kaydı
a.5- Vekaleten girccekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekalten girecekler için vekiI tayin eden ve vekİl janın sabıka kaydı
a.7- vekaleten gilecekler için vekil tayin eden ve vekil olanln irnza sirı<iıeri (noter onayh)b. Şirket olarak katllacaklar için;

b.l - Şirket aduıa girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3_ İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortaklan ve şİkeı yetkilisinin sabıİa kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onavlı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin ejen ,e vek'il o|anın sabıka kaydı
b,7- vekaleten gaecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirkiıleri (noter onaylü)
b.8- Tebligaı için adres beyanı
b.9- Ticaret sicil gazetesi

c. onak girişim olması halinde (onaklar aşağtdaki beIgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.l- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- ortakların imza sirküleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına dtlzenlenen sabıl<a kavdı
c.4- Adres beyanlaıı, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlİ Nufus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların

şirket yetki be|gesi (noter tasdikli), şirkİt onakları ve şirket yİtkilisinin sabıka
kaydl, Ticaret sicil gazetesi,

. c,6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
d. Tüm katı|ım çeşitleri için;

d.l- Belediyemize borcu olmadığna dair belge,
d.2_ Ceçici teminat makbuzu.
d.3- Şartname alndı makbuzu
d,4- CeÇici teminat ve Şartname alındl makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli o|up, şirketolarak girecekler iÇin şirket adına, gerçek kişiter için llaıeye'gi.ecek oİan lıİİ.l,".' j|lİrİ,'r-au..

3_ Ttlm vergi. resim. harç|ar ihaleyi a|ana aittir.4- ldarenin Adresi:
Belediye Hizmet Binası Encümen odası
Merkez Müallesi Atatüık Meydanı No.:t İyidere/RİZE
Telefaks: 0464 32l 25 65

. Mail Adresi: iletisim@iyidere.beLtr
5- Isteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen be|gelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar iyidere Belediyesi Encümensalonunda hazır bulunmalan gerekmekıedir.
6- lhaleye katılmak isteyenler, ioo,oo-rı- şanname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdtirltığü vezrıesine yatırarak,makbuz kaŞılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Yazı lşıeri üudurlugund.n

"lubilİ.
,;r;;;;';z görülebilir.
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KONU Arsa
Pay/Payda

Hi§§e
Durum u
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Merkez 6 3l 1,49 mr 400399/489 l 12
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