
ÇivRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ILAN

1- ilçemiz Emircik Mahallesi Çivril adresinde bulunan aşağıda listelenen iş yerleri (sanayi diikkanları).
2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile (Açık aıtımra) Belediyemiz
3.kat Enciımen salonuırda, 27/0412022 tarihindc Belcdiye Encümeni huzurunda aşağıda belirtildiği
şekilde kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

S.No ADRES
SAAT MUHAMMEN

BEDEL +KDV
cEÇICI

TEMINAT
l Emircik Mahallesi Emircik 3 Sokak No:2 iş yeri 14:30 2.000.00+KDV l80,00-TL
2 Eııircik Mah.lesi Eınircik 3 Sokak No:2K işyeri ],4:3 5 2.000,00+KDV l80,00_TL

3 Emircik Mah.lesi Emircjk 3 Sokak No:2J iş yeri ].4:40 2.000,00+KDV 180,0O_TL

4 Emircik Mah.lesi Emircik 3 Sokak No:2I iş yeri 14:45 2.000,00+KDV l80,0O-TL

5 Emircik Mah.lesi Eııiircik 3 Sokak No:2H işyeri 14:50 2.000,00+KDV l80,0O_TL

6 Emircik Mah.lesi Emircik 3 Sokak No:2G işyeri 14:55 2.000, 00+KDV l80,00-TL
7 Emircik Mah.lesi Emircik 3 Sokak No:2D işyeri 15:00 2.000,00+KDV l80.00_TL

2-İhaleye katılmak isteyenler 26104/2022 günü saat:16:00' ye kadar geçici teminatlarını yatlrmak
zorundadır.
3-Belediye Enciimeni ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespit etmeye yetkilidir.
4-İhale kahlacak olanlar nüfus cüzdanl sureti, ikametgdh belgesi, Belediyeye hiçbir borcu olmadığına dair
belge ve geçici teminatı ödediklerine dair makbuzu veya banka alındısını. İhaleye vekAleten katılacak olanlar
vekaletname aslını veya Noter onaylı suretini. Şirket adına katılanların Noterden tasdikli imza sirküleri, yetki
belgeleri, Ticaret sicil kaydı ve vergi levhası fotokopisini 2610412022 günü saat:l6ı00'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 kira sözleşmesi haklı nedenle tek taraflı iesh

edilir.Peşin tahsil edilen kira bedeli gelir kaydedilir.Bu takdirde ihaleye katılan herhangi bir hak iddia
edemez.
6-İta Amiri 15 işgünü içerisinde ihaleyi onaylayıp onaylamamaya yetkilidir.
7-Kira süres i 3 (üc) ı,ıldır.
8_İhale sonucunda ortaya çıkan bir yıllık toplam kira bedeli ita amirinin ihale onay tarilıini takip eden 7
(yedi) gün içinde peşin ödenecektir.Ayrıca ihaleyi alan kiracı ihale bedeli üzerinden (3 yıllık) % 6 kati
teminat yatırmak zorundadır.Kira bedelinin tamamrnın verilen süre içerisinde peşin ödenmemesi halinde

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

aykırılık nedeniyle belediyece kira sözleşmesinin fesih edilmesi halinde daha önceden yatırılan kira bedeli

ve kira taksitleri Belediyemize gelir kaydedilir, iade edilmez.
İhaıe ile ilgili diğer bilgilerİ içeren şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdi,tlüğünde

ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir.
İsteklilere duyırıılw,0'7 l 04 12022

Niyazi VURAL ,,-
Beledive B
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