
1_ilçemiz çarşı Mahallesi İsmet İı-ıönü Bulvan No:63 Çivril adresinde bulunan (oto lastik) iş yeri, 2886

say,İ, Derl"t İhuı. Kunonrnrn 45.Maddesine göre açık tektif usulü ile (Açık artıma) BelediYemiz 3.kat

Enctımen salonunda,27l04 12022 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda saat:14;20' dc kİraya verilmek

üzere ihale edilecektir.
2-iş yerinin bir yılhk kira muhammen bedeli 1.400,00-TL + KDV olup, geçici teminatl 130,00-TL'dir.

ihaİeİe kattlmak isteyenler 2610412022 gnnn saat:l6ı00' ye kadar geçici teminatIarını yatırmak zorundadır.

3-Beiediye Enciirneni ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespit etmeye yetkilidir.

4_İhale [atılacak olan_lar nİifus İüzdanı sureti, ikametgAh belgesi, Belediyeye hiçbir borcu olmadığına dair

belge ve geçici teminatı ödediklerine dair makbuzu yeya banka alındısını. İhaleye vekdleten katılacak olanlat

,et-aıetnİmİ aslını veya Noter onaylı suretini, Şirket adına katılanların Noterden tasdikli imza Sirküleri, Yetki

belgeleri, Ticaret siciİ kaydı ve vergi levhası fotokopi sini 2610412022 günü saat:l6:00' ye kadar ibraz etmek

zorundadırlar.
S-Hakkında ihalelere katılma yasağı olduğu halde ihaleye katıldığı sonradan anlaşılanlann teminatı gelir

kaydedilerek ihale fesh edilir. Kira sözleşmesi yapılmış ise kİra sözleşmesİ haklı nedenle tek taraflı fesh

edİlir.peşin tahsil edilen kira bedeli gelir kaydedilir.Bu takdirde ihaleye katılan herhangi bir hak iddia

edenıez.
6-İta Amiri l5 işgiinü içerisinde ihaleyi onaylayıp onaylamamaya yetkilidir.

ÇiVRiL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ILAN

7-Kira sü resi l (bir) vıldır.
8-İhale sonucunda ortaya çıkan bir yıllık toplam kira bedeli ita amirinin ihale onay tarihini takip eden 7

(Yedi) gün içinde peşin ödenece ktir.Aynca ihateyi alan kiracı ihale bedeli üzerinden (1 yıllık) %o 6 kaıl
teninat yatıımak zorundadır. Kira bedelinin tamamtnın verilen süre içerisinde pe§in ödenmemesi halindc

ilıale fesh edilerek ödenen geçici teminat belediyemize gelir kaydedilir. Haklı bir nedenle veya sözleşmeye

aykırılık nedeniyle belediyece kira sözleşmesinin fesilı edilmesi halinde daha önccden yatırılan kira bcdcli

ve kira taksitleri Belediyemize gelir kaydedilir, iade edilmez.

ihaıe ite ilgili diger İilgiüerİiçeren- şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde

ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir.
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