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ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Taşınmaz Mal Satış İhalesi İşi İlanı  

 
1- Mülkiyeti Belediyemize Ardahan ili, Merkez ilçesi,  

Sıra No Taşınmaz Yüzölçümü Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli 

1 Yenimahalle 219 ada 4 nolu parsel arsa vasıflı taşınmaz  1056,43m² 63.385,80TL 1.901,50TL 

2 Kaptanpaşa mahallesi 276 ada 12 nolu parsel arsa vasıflı taşınmaz 219,00m² 54.750,00TL 1.642,50TL 

3 Karagöl mahallesi 334 ada 37 nolu parsel arsa vasıflı taşınmaz 349,88m² 297.398,00TL 8.921,90TL 

                   İşyerlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ihale yolu ile satışı yapılacaktır. 

a) İhalenin Yeri: Ardahan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu Kaptanpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No.27/ Merkez /ARDAHAN 

b) İhale Tarih ve Saati: 10.03.2020 Salı günü saat 14:00’te 

2- İhale Belediye Encümeni huzurunda yapılacak, her taşınmaz için ayrı ayrı teklif alınacaktır. 

3- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 

4- A) İstekli gerçek kişi ise; 

a) Kanuni ikametgâhı olması, (İdareden temin edilecektir.) 

b) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter onaylı vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

c) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

d) Noterden onaylı imza beyannamesi 

e)  Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz  

g) Geçici teminat olarak banka veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine 

Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır. 

h) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge  

B) İstekli tüzel kişilik ise; 

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline 

kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, 

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirket in vekili olduğuna dair 

noterden onaylı vekâletname ve vekilin imza beyannamesi 

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat 

mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname  

e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,   
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f) Ardahan Belediyesine borcu olmadığına dair belge  

    İsteklilerin Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre belge 

temin edeceklerdir. 

5- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen ortak girişim beyannamesi 

6- İhale ile ilgili şartnameler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı İhale Biriminde görülebilir. Şartname bedeli 

50,00TL’dir.  

7- İstekliler teklif zarfını İhale Birimine en geç 10.03.2020 Salı günü saat 14:00’e kadar teslim etmesi gerekmektedir. 

8- Bu ihaleden dolayı meydana gelecek olan KDV, sözleşme giderleri, karar ve damga vergisi. Resim ve harç giderleri vb. tüm masraflar müşteriye 

aittir. 

9-  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10- Katılımcılar ihaleye girecekleri her bağımsız bölüm için üsteki şartları ayrı ayrı sağlayarak ihaleye katılabilirler. 

11- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

      

İLAN OLUNUR. 


