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MERAM BELEDryEsı
Emlak ve İstimlak Müdür|ügü

Sayı : 9l250381-251.0t "0l-E.12673

07l08l2017

Konu:Dryuru

KONYA ırİvıanran oDA SINA

_

ngleğlvemiz tarafindan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 23.08.2017 tarihinde saat
l5:30'da "Kapalı Teklif ' usulü ile l adet taşınmazın satış ihalesi yapılacaktr. flıale ile ilgili olarak ekli ilaııın
üyelerinize dqurulmasmı rica ederim.
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Emlak ve İstimlak Müdür V"

Ek

İlan Metni ( | sayfa

)

Adres: Hacı İsa Et-endi Maha]lesi Azerbaycan Caıjdesi No:5 MERAM KONYA
Telefbn: 0332 320 l0 00 Faks: 0332 3204243
e-Posta: em akistim lak@m eram. bel.tr E,] ektron ik Ağ : http :l/wıııv.m eram. be l. tı"
I

5070 sayllı E|ektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik imza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://eLıyssorgu.meram.bel.tr adresinden lDALKI9U-SKUK kodu ile yapılabilir
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37]6] ada 6 parseliie Zeınin kat 7 ni,ılu lıağıınsız no'lıı ( Zenıin Kat: 3]2.{i0
-t-1,
muhan-ın-ıen
) depolıı dükkan ınlilkil,eti 1\4eran I}elediyesi'ıie ait j.000"000,00
bedeili 90.üü0,00 TL geçici ten,ıinatlı taşınniazırı,2886 sayılı yasa hüküınleri ve şartnamesi dalıilinde "Kapalı
l]ii_\,i'i]ikc)vanağzı lı4ahal]esi

nı? Bodriıııı Kat: i]0.00

ıı:

l_qküli' usıılüy!e satışı 1.,apılacaktır. (306i Sayılı Kaııunrın l7"
kapsaıı,ıında KDV'deıı istisııadır,)
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numaralı fıkrasıııuı (p} bendl

Şadnanıe vç ekleri Meranı Reledi_ve Hizmet Binası - Enılak ve istinılak Müdiirlüğü -- Cal,ı-imeııkul
Yönetiın Biirosrı'ndan 250,00 TL bedel karşılığııida tenıin edilebilir.
ihale 2ji08/20 l7 Çarşamba güııii saııt l5.30'da }{aci İsa Elendi Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:S
Meraııı/KONYA adresinı{eki Meranı Beledil,esi hizmet binası 1. kai eııçiinıen salonunda, Meram Belediye
Erıcüııı çııi' nce ;-apılacaktı r.
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KATI LAlri L§{E şARTLARI:

İhaleye katılabiin,ıek için kanuni ikametgAh sahibi olnıak, gerekli nitelik vç yeterliği haiz bulunnıak,
isteni]en teııinat ve beleeleri vermek zorunludru". Zarf içerisinde verilecek brı evraklar;
1-Teklif Mektubu"

2-Geçici temjnat.
3-Tebiigat için adres bcyanı.
4-Şartname ve eklerinin saiın aiındığına dai.r nıakbuz,
5-Şaı,tnanıe ve ekierinin taıüamen okı,ınup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve i}ıaleye katılınak
istendiğini be]irten dilekçe.
6-T.L]. Vatandaşiık nuınarasının bı,ıluııduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale aninda aslı iie teyid edilecektir.),
7-Gerçek kişiler için kanuni ikametg6h belgesi.

8-Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;

a.Noter tasdikl i i n-ıza sirkü]eri,
b.Siçiline kayıtlı bulunduğu ticareı veya sanayi odasından veya benzeri bir makaııdaıı ilıalenin yapıldığı yıl
içinde alınmış ıtizel kişiliğin sicile kal,ıtlı olduğuna dair belge,
c.Tüzel kişliik adina ihalei.e katılacak vel,a teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişi|iği temsile yeikili olduklarnı
gösterir noterlikçe tasdik edilıniş 1-etki be}gesi.
d.Veköleten ihaleye kaıılma halinde, istekli adina katılan kişinin il-ıaleye katılmaya ilişkin noterden onayiı
vekölçtnamesi ile veköleten katılanın noter tasdikli imza sirküieri.
9.Ortaklık girişin-ıi oln-ıası lıaliırde noıer tasdikli ortaklık girişim beyaıınanıesi ile ortaklarca iııızalannrış
ortaklık sözleşmesi olup,
İsteı-ıilen tüm belgeler asıl veva noter tasdikli olacaktır.

TEKLİFLERiış vrniııvlE YERi VE ZAMANl:

lhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 2310812017 Çarşaınba günü saat l2.30'a kadar, sıra
numaralı alındı]ar karşılığinda Belediyeıniz Yızı İşleri lvliidtirlüğü Kararlar Bürosu'na tesliın etmeleri gerekir.
Tekli{'ler iadeli taai-ılıütlti olarak da göııderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının
adresi ile haııgi işe ait oldugu, istekliııiıı adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile g6nderilecek teklit-lerın
ilanda beliı,tilei-] §aate kadaı koınisyon başkanlığına tılaşması şarttır. POstadaki gecikme nedeniyle işleııe
konulmal,acak oian tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir,
Koııisvon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınaınaz,
Saat al'arında Tiirkil,ç Radyo ve Teievizyoıı ( TRT ) İdaresinin saat ayarl esastır.

öngı,ıE şEKLi:

İhale bedelinin % 40'ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan daülga vergisi ve kesin

öCenecek olup, kalan ihaie bedeli 10 eşit taksirte ödeneçektiı,"

DiĞER HUSUSLARİ
Şartnaıııecle ve ilan n-ıetninde belinilıneyeıı hususlarda 2886 Sayılı

ul,gula.nır.
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