
T.C.
TOPRAK KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞIND AN

İLAN

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait ışağıda açık adresleri, alanı ve cinsi belirtilen Karataş Mahallesi 
Atatürk Caddesindeki dükkânın 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45.maddesine göre açık 
arttırma usulü ile kiraya verilecektir.
2-) İhale 30.06.2020 Salı günü saat 10:00’da Belediye Binası Toplantı salonunda Encümen 
huzurunda yapılacaktır.
3-) Kiraya verilecek yerin kira süresi, sözleşme süresinden itibaren (3) yıldır.
4-) işyerlerine ait aylık muhammen bedel ve diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
5-)Geçici teminat, tahmin edilen >edel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde 3) olup ihaleye katılırken 
Belediyemiz veznesine makbuz karşılığında yatırılması zorunludur, ihaleye katılım için yatırılan 
geçici teminat sadece teminat mal buzunda belirtilen işyeri için geçerlidir.
6-) İhaleye katılmak isteyenlerde ışağıda1; i şartlar aranır;

• 2886 Sayılı Devlet ihale Ka ıunu’ nan 5. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
• Nüfus cüzdan fotokopisi
• Vekil olarak iştirak etmesi 1 alinde, noterden düzenlenmiş vekâletname
• Onaylı ikamet ilmühaberi.
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermek ve uygun ikametgâh, telefon numarası yazılı bir 

şekilde vermek.
• İhaleye ortak olarak iştirak ■ diliyorsa usulüne uygun düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi
• Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve San; yi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl 
içerisinde alınmış, Tüzel 1 işiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına 
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu 
gösterir, noterlikçe tasdik ec ilmiş vekâletnameyi vermeleri şarttır.

• Geçici teminata ait makbuzu.
• Belediyemize borcu olmadığına dal r belgeyi encümene ibraz etmek zorundadır, 

ihale saatinden önce encümene ibraz etmeleri zorunludur.
7-)îhaleye ait şartname bedeli 53,00TL olup; mesai saatleri dâhilinde Mali Hizmetler Müdürlüğü 
biriminde görülebilir ve satın alın ıbilir.
8-) Posta ile yapılan başvurular kî bul edilmeyecektir.
9-) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18.maı deleri gereği ilanen duyurulur.
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1 345 1 Karataş Mrh.Atatü kCad. No:88 Dükkân 55,00m2 2.500,00 75,00
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