
DO$EMEALTI BELEDiYE BA$KANLIGINDAN iT,,tN OLUNUR

Arrtalya ili Dcigemealtr ilgesi, Yegilbayrr Mahallesi 1593 ada 2 nolu ( I 34.068,03m2) toplam ytizolgi.imlii
(Agrk Spor Tesis alanr) arsa niteli[indeki. taqrnmazrn. Belediyemize ait olan 8582.11m2 hissesi 2886

sayrh Devlet ihale Kanunu'nun 36. maddesi gerefince Kapalr teklif usulii ile belirtilen tarihte

Belediye toplantr Salonunda toplanacak komisyon taraflndan SATI$ ihalesi yaprlacaktrr. Tagtnmaztn

125.485,92m2'si Maliye Hazinesine aittir. Alanrn tamamr AntalyaSpor Spor Faaliyetleri Tic.San.A.$.ye
ilgili Bakanhk ve Belediyemiz tarafindan tahsisli olup. Belediyemizin sattga konu alanrda bu tesislerin

igindedir. Satrqa konu yerde tahsis alan tarafindan yaprlan spor kompleksi tesisleri mevcuttur.

ihale Tarihi 3l ASustos 2022 gljnn Saat: l5:00'drr.

ihalenin Muhammen Satrg bedeli 4.750.000,00TL(DdrtmilyonYediytizellibinTi.irklirasr) olup, Gegici

Tem inatr 1 .400.000,00TL' (B i rm i lyonDdrtyiizbinTtirkl irasr)dir.

Alanrn tamamr 134.068,03m2 olup bu alanrn 8582.11m2 Dciqemealtr Belediyesine ait hisse sattlacakttr.

1- ihaleye girecekler ihale saatinden 6nce Banka Teminat Mektubu(Stiresiz olacak) veya gegici teminat

miktannr Belediyemiz veznesine yatrrmrq olmasr ve ihaleye girecek gahsrn gahsen veya vekaleten

katr lmasr gerekmekted ir.

2- Ihaleye iqtirak etmek isteyenler;

a)Tagrnmazrn yukarrda belirtilen gegici teminatt Belediye veznesine yatrrrlacaktrr.

b)Ozel kigilerin; Niifus Ctizdanr Fotokopisi, ikametgah senedi (yerleqim yeri belgesi),

c)Ttizel kigiler adrna ihaleye gireceklerin; giincel tasdikli yetki belgesini, imza sirktilerini, tiizel

kigili[e ait giincel alrnmrq ticaret ve sanayi odast belgesini, imza sirktileri

g)Vekaleten ihaleye gireceklerin giincel noter tasdikli vekaletname 6rne[ini ve imza sirkiilerini ihale

saatine kadar Belediye ihale Birirnirre vermeleri zorunludur.

d)Ortak olarak ihaleye katrlmak isteyenlerin Noterden yaptrracaklarr oftakhk s6zlegmesi, ikamet

belgesi ile kimliklerini getirmeleri ayrrca ortaklann ttimiini.in gartnameyi imzalamalarl zorunludur.

3- Posta ile yaprlacak m0racaatlardarr do$acak gecikmeden dolayr itiraz kabuI olunmaz.

4- Belediye ihaleyi yaprp yapmamakta serbesttir.

5- ihaleye Katrlacaklarrn ihale giinii olumsuzluk yagamamasl adtna en az bir giin Onceden evraklartnt

Emlak ve istimlak Mtidiirliigiine Kontrol ettirmeleri ve ihale $artnamesini incelemeleri gerekmektedir.

6- Kapalr teklif igin Katrllrncrlarrn Teklif mektubunu igeren ig zarf ile teklifi veren taraftndan imzalanmlg

gartname ve istenen difier belgeler ile birlikte 2886 Sayrlr Devlet ihale KanunLr'nun 36.maddesine g6re

hazrlayacaklan kapalr zarf'larrnr ihale tarih ve saatine kadar Belediye ihale servisine vermeleri

zorunludur.

7- Tagrnmaz iizerinde ihaleye grkartrlma tarihi itibariyle Antalya genel icra dairesinin icrai hacizleri vardtr,

alrcr taraf rndan odeme yaprlmasrna miiteakip tapu devri yaprlacak. gelebilecek benzeri haciz, beyan ve

gerhler tapu devrinden sonra kaldrnlacaktrr. Kaldrrrlamaz ise ihale iptal edilecektir. Di[er hususlar ihale

gaftnamesindedir.

8- Bu ihaleye Antalya ilinde Sportif Faaliyet gdsteren Anonim $irketleri katrlabilir.

f- ihale qa$namesi ihale Birirninde mesai saatleri igerisinde iicretsiz gdrlilebiti

lrtibat0242 421 30 53 ( 1230- 125 I veya 1244 dahili)


