GÜNEY BELEDIYE BAªKANLIGINA AIT
2 ADET IªYERI IªLETME HAKKININ KIRAYA VERILMESI
1.Mülkiyeti Belediyemize ait aºaðýda yazýlý olan 2 adet iþyerinin kiraya verilmesi ihalesi, Belediyemiz
Meclis Salonunda 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesine göre Açýk Teklif Usulüne göre
Açýk Teklif (Artýrma) ihale ile yapýlacaktýr.
Muhammen Bedel
Geçici
Ýhale
Ýhale
S.N. Kiralanan Yerin Cinsi KDV Oraný (TL) (KDV Hariç)
Teminat
Tarihi
Saati
750,00-TL.
800,00-TL. 18.01.2022 11:00
% 18
1 Ýþyeri (Kahvehane)
600,00-TL.
700,00-TL. 18.01.2022 11:30
% 18
2 Spor Tesisi (Halý Saha ve Kafeterya)
2.Ýþyeri Kiralama ihalesine Katýlacak Olan Ýstekliler aþaðýda istenen belgeleri Encümene
sunmak zorundadýr.
2.1.Ýhale tarihine göre 1 yýl içinde alýnmýþ iþ veya ikametgah adreslerini gösterir bir belgeyi ve nüfus
cüzdaný suretini, tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa fax numaralarý ile
eletronik posta adresini belirten belge (Ýstekli tarafýndan hazýrlanacak)
2.1.1.Vekaleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
2.1.2.Kimlik Bilgileri ve /veya ihaleye katýlabilmeye dair yetki belgesi yazýsý.
2.1.3.Þartname alýndý makbuzunun sunulmasý gerekmektedir.
2.1.4.Gerçek kiþi veya Tüzel kiþiler Mali Hizmetler Müdürlüðün alýnacak “Güney Belediyesine borcu
yoktur” yazýlarýný dosya içerisinde Komisyona sunmak zorundadýr.
2.1.5.Ýþtirakçiler geçici teminatlarýný; ihale saatine kadar Güney Belediye Baþkanlýðý Mali Hizmetler
Müdürlüðü Tahsilât Servisine nakit olarak yatýrarak alacaklarý Geçici Teminat Makbuzu ya da
süresiz Banka Teminat Mektubu olarak sunacaklardýr.
2.1.6.Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþilerin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý teþvik
eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri.
3.Ýhaleye katýlacak olanlarýn þartnameyi almalarý zorunludur. Þartname Belediyemiz Fen Ýþleri
Müdürlüðünden 300,00TL (Üçyüz Türk Lirasý) ücret karþýlýðýnda satýn alabilirler.
4.Ýhaleye katýlmak isteyenlerin Belediye' ye müracatý gerekmekte olup, ihale gün ve saatinde Güney
Belediye Encümeninde hazýr bulunmalarý gerekmektedir.
5.Ýhaleye katýlmak isteyenlerin Þartnamede yazýlý olanlarýn belgeleri sunmalarý zorunludur.
6.Ýhale komisyonu 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesine göre ihaleyi yapýp
yapmamakla serbesttir.
7.Posta, telgraf ve faksla yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
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