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DOSYA NO:

55130114428

.
JLCESI:

TERME

MAHALLESi:

C1LAR

"ADA:

112

TASSEL:

3

.YUZOLCUMU.
(m2):

29.118,87

CiNSi:

TARLA

. -Fiibi
DURUMU:

B05

-I MAR
DURUM U:
1MARSI2

- TAHMINI—-
BEDhLI (TL):

263.000,00

-GECICI TEMINAT•
BEDEL1 (TL):

52.600,00

IHALE
• •

TARIHI:
31.01.2017

-IHALE-
±

SAATI:
10:00

Yukanda nitelikleri yazih Hazineyc ail tajmmaz malm; 2886 Sayih Devlet ihale Kanununun 45. inaddesi uyannca "A^IK TEK.L1F" usulo ile kar^ismdayazili tanh ve saatte Fenk Mahallesi £ar$amba
Caddcsi No:3/4'de bulunan Terme Hiikiiraet Konagi 2. kat Malmudurii makam odasmda ioplanacak komisyon huzurunda ihalesi yapilacaktir.

jhal&VgJCatilniak Jsteyen Isteklilerin:
1 -a) Tebligat if in Turkiye'de adresi gostcrir beige (adres beyani)s

b) Ger?ck kisUcrin T.C kimlik numarasim. liizcl kijilcrin Ise vergi kiraliknumarasini biidirmclcri,
c) Ge9?ci Teminata ait beige, (Mevduat vsya katilim bankalanndan ahnacak ilgili banka fubcsinee verilen teminat mektuplan ioplamiyla ayni ^ubenin linlitlerininde gosterir suresiz temmat mektuplan. liazine

mufte;arligmca ihra? edilen devlct 19 bor^lamna senetleri veya bu senetleryerine duzenlenen belgelen, iaijmtnaz sati? ihalelerinde, dijanda ycrlejik ki^iler ile ge^imini yurtdijmda temin eden tiirk vatandajlar,
leminat olarak Tflrkiye Cumliuriyet Merkez Bankasinca belirlenen konvertlbl do'vtz yatirabilir.)

d) Ozel hukuk Itizcl ki^ilerimn yukanda belfrtilen jartlardan ayn olarak, idare merkezlerinin bulundugu ycr mabkemesinden veya siciline kayitli bulundugu Ticaret veya Sanayi Odasmdan yahut benzeri
mesleki hirulu^tan ihalenin yapildigi ytl (2017) i^inde alinmi; sicil kayit belgesi ile tfizel kigilik adma ihaleye katilacak veya teklifte bulunacak kigilerin tuzel ki^iligi iemsile tarn yelkili olduklanni goslcrir
Noterlik9e tastik edilmi? imza sirkiilerini veya vekaletnameyi vermclcri: kamu luzel kigileriniseyukandaki (b) ve (c) bentlerindebelirtilen $artlardan ayn olaraktuzel ki^ilikadina ihaleye katilacak veya teklifde
btilunacak ki^ilerin tilzcl kfjiKgi temslle yetkili oldugunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

2- Ta?inmaz ma! satig bedeli, Belediye ve mucavir alan smirJari i?erisinde 5.000.00 TL, bu simrlar di^mda ise 1.000,00 TL'sini g£9tigi takdirde. alicmm bclirtecegi tarihlerde dikkatc almarak, bedelin en az. 1/4
pe^in kalani en fazla 2 (iki) yilda e;it taksitlerle ve ii^er ayhk dilimler halinde kanuni faizi ile taksitlcndirme yapilabilinecektir. Taksitlerin vadesinden once odenmcsi durumunda, lahsil tarihi itibariyle faiz
hesaplanacaktir.

3- Hazincve ait tasinmaz mallann sati; ve devir i?!emkrl vc bu ijknilsr sirasmda diizenlsnen beigelcr vcrgi (KDV dah:!), resini ve har^dan mastssnsdsr. Sat:?; yapslan ta^jiimss rnai. saS:? Jari!i; takip cdcn ytidan
itibaren 5 (be?) ytl sure ile emlak vergistnc tab! tutulmaz.
4- Istekliler ilanda bciirtilen ihale saatine kadar komisyon baskanhgma ulasmi? olmak gartiyla yukanda bclirtilen belgclerle birlikte, fmzali, jartiianie ve ekferin taraamen okunup kabul edildigini, tcklif edilen
fiyatm rakam vcyaziyla birbirint; uygun olarak teklif mektuplarmida i?erir (ekliflerini iadeli tahhutlii olarak yukanda beh'rtilen ihalenin yaptlacagt adrese gdnderebilirler ancak teklif sahib! komisyonda hazir
5- Komisyon, gerck9csim kararda belirtmek suretiylc ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir. Komisyonun ibaleyi yapmama kararkan kesindir.
6- Satiji yapilacak ta;inraa2 mala ait jartname mesai saatleri Iferismde Tcrme Malniudiirlugu Mi!li Emlak Sem'sinde ucretsiz gorulebilir ve almabilinir. A>Tica, bu ihaleye ili$kin bilgller \v\v\v.temie.gov.tr.
\\w\v.samsundefterdarligi.gov.tr adreslerinden ogrenilebilinecegi gibi, '[urkh'e genelindeki ihale bilgileri de \v\v\v.inilliemlak.go\'.tr adresindende Ggrenilebilinir.ILAN OLUNUR.


