
DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI,NDAN
IHALE ILANI

1- Demre BelediYe Başkanlığına ait; Beymelek Mahailesi Oılasalım ve çaybaşı Mevkiinde bulunan
toPlam 5(beŞ) adet Tarla vasıflı tarım arazisi, 2886 Sayılı Kanunun 43. -addesi uyarınca Açık
Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

2, ihale,O3 Temmuz 2017 Pazartesigintı saatio.oo' da başlayacak ve aşağıda belirtildiği gibi slra
numafası ve saaline göre yani:

Satısı Yaprlacak Taşrnmaz Mallarrnı
Srra
No: Mahalle: Cinsi:

l - Beymelek Tarla
2- Beymelek Tarla
3- Beymelek Tarla
4- Beymelek Tarla
5- Beymelek Tarla
. şeklinde, Belediye En

3- ihaleye Katılma Şaıllarl ve

Muhammen Geçici
Ada/P4rsel: m2 : Bedeli TL : Teminafi:

1 1 60 l 81 8,1 3 l 29.000,00 3.870,00
1162 1675,27 129.000,00 3.870,00
|174 1436,70 l1 1.000,00 3.330,00
1l83 1516,08 119.000,00 3.570,00
l184 l586,64 124.000,00 3.720,00

cümeni huzurunda Belediye toplantı salonunda yapıIacaktır.
]stekli lerden lstenen Belgeler;

a) Başvuru dilekçesi.
b) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
c) Nüius Müdürlüğü veya Belediyeden, ihalenin yapı[mış olduğu yıl içerisinde alınmış yerleşim

Yeri Belgesi(Gerçek kişiler için)
d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair

noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
e) Tüzel kiŞi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret vel

veya sanayi veya Esnafodasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl
iÇerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıth olduğuna dair belge 1Tescil Belgesi) ve Kayıtlı
olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

{) isteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli
onak girişim beyarrnamesi

g) Tüzel kiŞi o1ması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri
ve1 a imza beyannameleri.

tı) İhaleye kaülma ile ilgili şartlar, şartnamenin 3. ve 4. maddelerinde açıklanmıştır.
4- lhaleYe katılacaklar, satın alacakları her parsel için ayrı ayrı olmak üzere muhammen bedelin en az

ihaıe
Saatiı

10. 10
l0.20
10.30
10.40
10.50

%3'ü oranında geçici teminat bedeli ve l00 ,00.-TL şaııname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne
ihal e günü saat 09.30'a kadar yatıımak zorundadır

5_ ihale Komisyonu,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Satış ihalesine ait şaılname,her gün mes a1 saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri M lüğünde

görül ebilir ve 100,00.-TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
ilgiliüere ilanen duyurulur.

Süleyman
Belediye

U


