
ÝLAN

Çitgöl Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Çitgöl Kaplýcalarýnda kadastronun 10 Paftasýnda yer alan 
1461,97 m2 yüz ölçüme sahip Mülkiyeti Belediyemize ait 6333 Parsel numaralý Taþýnmaz 2886 
Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açýk Ýhale Usulü ile ihale edilerek satýlacaktýr. 
Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
1- Ýdarenin
a) Adresi :Çitgöl Kasabasý Cumhuriyet Mah. Alparslan TÜRKEÞ Cad. 

Belediye Hizmet Binasý No: 19 Simav / KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý : 0 (274) 543 20 05 - 0 (274) 543 20 06
c) Elektronik Posta Adresi :citgol_1956@hotmail.com
2- Ýhale konusu satýþýn
a) Niteliði, türü ve miktarý :Çitgöl Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Çitgöl Kaplýcalarýnda 

kadastronun 10 Paftasýnda yer alan 1461,97 m2 yüz ölçüme sahip 
Mülkiyeti Belediyemize ait 6333 Parsel numaralý Taþýnmazýn 
Satýlmasý

3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer :Çitgöl Kasabasý Cumhuriyet Mah. Alparslan TÜRKEÞ Cad. 

Belediye Hizmet Binasý Baþkan Makam odasý No: 19 Simav 
/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati : 22.06.2020 -14:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1.    Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Baþvuru Dilekçesi ( Çitgöl Belediyesinden Temin edilecektir.)
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasýna kayýtlý 
olmasý halinde;
4.1.2.1 Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili 
meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý 
olduðunu gösterir belgeyi sunmak zorundadýr.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi 
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý 
olduðunu gösterir belgeyi sunmak zorundadýr.
4.1.2.3. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel 
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli 
imza sirküleri,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.4. Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus kayýt örneði ( e-Devlet kapýsýndan temin edilebilir )
4.1.5.Kanuni ikametgah belgesi ( e-Devlet kapýsýndan temin edilebilir )
4.1.6. Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde, iþ ortaklýðým belgeleyen noter onaylý iþ ortaklýðý
beyannamesi 
4.1.7. Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyorsa, istekli adýna teklifte bulunacak kiþiler adýna 
düzenlenmiþ noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. Ýstekli tarafýndan yatýrýlan en az 150.000,00 -TL tutarýnda geçici teminat makbuzu veya yine 
ayný oranda ve tutarda düzenlenmiþ olan teminat mektubu,
4.1.9. Belediyemize Borcu olmadýðýna dair tahsilat iþlerinden temin edilmiþ olan belge.
5. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
6. Ýþin muhammen bedeli 5.000.000,00 - TRY (BeþmilyonTürk Lirasý) + KDV olup, geçici teminat 
bedeli 150.000,00 .- TRY (Yüzellibin Türk Lirasý)' dir.
7. Ýþtirakçiler geçici teminatlarým ihale saatine kadar Çitgöl Belediye Baþkanlýðý Mali Hizmetler 
Müdürlüðü Tahsilat Servisine veya þartnamede belirtilmiþ olan banka hesap numarasýna nakit 
olarak yatýracaklardýr. Ayrýca geçici teminat Banka Teminat Mektubu olarak da sunulabilecektir.
8. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
8.1. Ýhale dokumam, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00.-TRY (Bin Türk Lirasý) karþýlýðý 
ÇÝTGÖL BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Fen iþleri Müdürlüðü adresinden satm alýnabilir.
8.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satm almalarý zorunludur.
9. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
10.Ýhaleye girecekler istenilen belge ve evrak asýllarým ihale saatinden önce ÇÝTGÖL BELEDÝYE 
BAÞKANLIÐI Mali Ýþleri Müdürlüðü'ne getirmek ve ibraz etmek zorundadýrlar. Aksi halde ihaleye 
giremezler. Ýlan Olunur

         Basýn:71

ÇÝTGÖL BELEDÝYESÝNE AÝT 
6333 PARSEL NUMARALI TAÞINMAZIN SATILMASI

ÇÝTGÖL BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN;
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