TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait İstanbul İli, Fatih İlçesi, Seyitömer
Mahallesi, 410 Pafta, 1722 Ada, 8 Nolu parselde kayıtlı 158,78 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde
mevcut bodrum, zemin ve üç katlı (toplam kullanım alanı 5x84=420 m2) binanın satış ihalesi
yapılacaktır.
İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif
Usulü (Artırma)
İhale Tarih ve Saati: 28.12.2021 Salı günü saat 10.00’da
İhale Yeri: Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki
hizmet binası Encümen toplantı salonu
Taşınmazın Muhammen Bedeli

: 4.000.000,00 TL (Dörtmilyon TL)

Taşınmazın Geçici Teminat Miktarı :

120.000,00 TL (Yüzyirmibin TL)

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.
a. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),
b. Tebligat için adres beyanı,
c. Kimlik fotokopisi,
d. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza
sirküleri,
f. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve
ortaklardan her biri gerçek veya tüzel kişi olma ilgisine göre a,b,c,g maddelerinde belirtilen
belgeleri verecektir,
g. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
h. İdare Hesabına geçici teminat yatırıldığına dair dekont (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde
sayılan değerler verilebilir.)
i. İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.
İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 500,00 TL karşılığında ihale
yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacak istekliler 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini (dosyalarını)
ihale gün ve saatine kadar sıra no’lu alındı karşılığında ihalenin yapılacağı adreste, ihale
komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir (İstekliler tekliflerini
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da
gönderebilirler) Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
İlan olunur.
İBAN: Vakıfbank Mardin Şubesi TR 2100 0150 0158 0073 0271 5568
12326/1-1

