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TAşINMAzLARIN xiRaya vnniriursi
|3.02.2023 tarihinde Pazartesi günü saat l4.00'de, mülkiyeti Belediyemize aitAlaaddin

Mah, Atatürk Cad. Belediye İş Ocakları No:1/3 adresinde bulunaırdepo, 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

13.02.2023 tarihinde Pazartesi günü saat l4.10'da, mülkiyeti Beİediyemize ait oıta
Mahalle Vatan Caddesi Belediye İş Haııı Kat:2 No:17 adresinde bulunan utlro, zgso Saylı Devlet ihale
Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile l (bir) yıllığına kiraya verilecektir.

İhaüe, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı ğalonuna-a yapılacaktır.
Alaaddin Mah. Atattirk Cad. Belediye İş Ocakları No:l/3 adresinde bultınarı deponun aylıkkira
muhammen bedeli 600.00TL. olup, ihale bedelinin en az Yo 3 oranında geçici İeminat
ödenecektir.
Orta Mahalle Vatan Caddesi Belediye İş Haıu Kat:2 No:17 adresinde bulunaıı btironırn aylık kira
muhammen bedeli 1.550.00TL. olup, ihale bedelinin en az o/o 3 oranında geçici teminat
ödenecektir.

İhale Şartnameleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.
ısteklilerden aranılan belgeler:

Teklif dosyaları |3,02.2023 tarihinde saat 14.00' e kadar Avanos Belediye Başkanlığı
Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

GerçeVTüzel Kişiler

l -Niifus cüzdaııı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerdeıı)
2- Ticaret sicil gazetesi [Ttizel kiŞiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan
ticaret siciI gazetesi] (Aslı)
3-Oda beIgesi, [GerÇek kiŞiler iÇiı-ı zorunlu değildir. İlaıııı-ı çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış
olmalıdır.] (Aslı)
 -Iınza beyannaınesi, (Sadece Ttizel Kişilerden Aslı veya noter onaylı)
5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Asiı)
6-BelediYemize vadesi geÇıniş borcu oImadığına dair onaylı belge [ilan tarihinden sonra alınmış
olınası gerekınekte olup; idareıniz tarafırıdan staırdaft form verilecektir.] (Aslı)
7-GeÇici teıninat bedeliııiır yatırıldığıı-ıa dair belge [Bankadaıı alınmış geçici teminat ınektubu yada
Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına daİr makbuz] (Aslı)
8-Tebligat iÇin adres beyanı, 1Aslı; lİdaremiz tarafından standart form verilec"ttİr.; 

'

9-Vekilvar ise vekAletname/vekilin imza beyannamesive sabıka kaydı [Sabıka kuyj, son l ay (30
Giiı,ı) içerisinde alınış oIınalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)


