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Mütkiyeti Belediyemize ait taşınmazlann; Belediye Meclisinin 08.05.2015 taıih ve 83 saylı kaıaıı ile, Belediye Enciimeninin 17.12.2015 tadh ve 855

sayıtı,31.12.2015 tarih ve 885 sayılı,05.11.2015 tarih ve 782 sayılı, 14.01.2016 tarih ve 23 sayıll 14.01.2016 tarih ve 15 say 1, 21.01.2016 taih ve 31 sayılı
kaıarlan geıeği 2886 say 1 Devlet ihale Kanımunun 45. Maddesi geİeğince açık aİtma usulü ite 5 yıl sifueyle kiraya verilecektir.

l-ihale 04.02.2016 Perşembe Giinü Saat 15.00-16:00 saatleri arasında Belediye Enclimeni hrızuıund4 Aktekke Mahallesi Barbaros cad. No:5 de

bıılunan Betediye Hiznet Binasının 5. katındaki Enciimen Toplantı Salonrında yapılacaktır.

2- Söz Konusu işyerterinin aylık müammen kira bedeli ve geçici teminatı aşağıda beliıtilmiş olup; ihateye iştink etnek isteyenlerin %3 tutanndaki

geçici teminatı ihale saatine kadar Mdi Hizmettef Müdiirlüğiine bağtı, Geliİ servi§ine yatırmalan veya Teminat Mekfubunu (45 günliık ) ihate saatinde

enciimene ibmz etmeleri zoruııludur.
AYLIK/KİRA

MUHAMMEN BEDELİ x 12 : cncİcİ rnıvrİışa.r :sıRA ıvıarıaııBsi :

1- Kuzeykent

2- Hepkebirler

3- Topçuoğlu

4- Kuzeykent

5- Topçuoğlu

6- Kuzeykent

Huzurkent Büfe

Nasrullah Meydanı 35 nolu diikkan

Topçuoğlu Katlı Otopark WC

Muhtarlık Yanı Cumhuriyet Büfe

Topçuoğlu 38 nolu işyeri

Şehirlerarası otobüs terminali l02. Nolu Biiro

285,00 TL

700,00 TL

l75,00 TL

450,00 TL

l00,00 TL

415,00 TL

|02,60TL

252,00TL

63,00 TL

|62,00TL

36,00 TL

I49,40TL

'3- A)İhaı€y€ kendi adına katıliıcak gerçek kişiler;

a)Nüfu§ ciizdanı suleti veya T.C. Kiıntik Numanlannı ihtiva eden 'Niifus Ciizdanı", "Sifuücü Belgesi" veya "Pasaport",

b) Kanuni İkametgah sahibi otduğuııa dair ikametgah belgesi

c) Vekaleten iştirak edeceklerden] istektinin adna teklif veımeye yetkili olduğuna daiı notei tasdikli vekaletname

B)Tüzel kişiler adını katılacak isteklier;

a) Teklifveımeye yetkili olduğunu göstelen ihale tarihi itibariyle son biı yıl içeıisinde dtizenlenmiş noter tasdikli imza §irküeri , yetki belgesi ve ni.ifis

ciızdan fotokopisi,



b)Mevzuatı gereğ ttizel kişiliğin siciline kayth bulunduğu Tic^fet ve lveya Sanayi odasından veya Esnaf odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl

içeısinde tiizel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) ortak girişim olıİak katılrm oımı§ı h&linde istenen diğer beıgeterle birlikte ortaklık B€y.nnamesi'ni ibraz etmek zorundıdır.

D) B€tediye y€ borcu bulunmadığrnı dair alınacak betç.@mlak ve İstimlık Müdürlüğü veya Mati Hizmetler Müdürlüğünden )

4- İhale ile ilgili şartname 150,00 TL bedel kaş ığnda BetediyemD Emlak ve istimtak Müdiirlüğiinden temin edileçetdir.

KAS TAMONa BELEDİYE BAŞKANLIĞI




