
İLAN
SA N D IK L I BELED İYE B A Ş K A N L I Ğ I N D A N

Sandıklı B eled iyesince  yapılacak  olan Toptancı Hali 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 nolu 
yerlerin  ihalesi ekli listede belir ti len  tarih  ve saatte 2886 sayılı D evlet İhale K anunun 
51. M addelerine göre Pazarlık  U sulü  ile ihale edilecektir.

Kiralama ihale leri  06/10/2017  Cuma günü Ekli listede belir tilen  saatte 
B elediyem iz E ncüm eni huzurunda  Belediye B aşkanlığ ı M akam  O dasında  yapılacaktır.

1 .Kira lama ihale lerine kat ı lmak  isteyenler en geç 06/10 /2017 Cuma günü  
saat n ıOO’a k a d a r . Ekli listede belir ti len  ihale iştirak bedelin i B eled iyem iz  veznesine 
ya da B eled iyem izce  verilecek  banka hesap num arasına  yatıracaklar, m akbuzların ı ve 
istenilen belgeleri yukarıdak i tarih  ve S aa t’e kadar kapalı z a r f  içeris inde Mali H izm etler 
M üdürlüğü G elir Servisine teslim  edeceklerdir.  Belirlenen  gün ve saatten sonra 
yapılacak  m üracaa tla r  kabul edilm eyecektir.

2 . İhaleye ç ıkarılan  işyerlerine  ait m uham m en bedeller, ihale iştirak bedelleri 
ihale ta rih  ve saati ekli listededir.

3 . İstekl i lerin  hazır  bulundurması  gereken belgeler;
1. Gerçek Kişi ler için:

a- M üracaat dilekçesi,
b- Kanuni ikam etgâh  belgesi,
c- N o ter  tasd ik li im za beyanı veya sirküleri,
d- V ekâle ten  ka tılan lar  için noter tasdikli vekâle tnam e,
e- İstek lilerin , B eled iyem iz bağlı b irim leri ve B eled iyem izin  ortak olduğu 

SA N JET A .Ş .’ne borcu  o lm adığ ına  dair belge, 
f- İhale iş tirak  bedelin in  ödendiğine / teslim  edild iğ ine  dair belge, 
g- İsteklinin ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesi ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
h- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
i- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3. 1. maddesinin b, c, d, e, f  bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
2. Tüzel  Kişi ler için:

a- M üracaat d ilekçesi,  
b- Oda kayıt belgesi,
c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; imza beyannamesi, imza sirküleri, resmi 

makanlardan alınmış veya onaylanmış belge, ticaret sicil gazetesi, 
d- V ekâle ten  ka tılan lar  için noter tasdikli vekâle tnam e, 
e- Şirket o rtak ların ın  son durum unu gösterir belge,
f- Tüzel k iş il iğ in  ve ortak ların ın  B elediyem iz, bağlı b irim leri ve B elediyem izin

ortak o lduğu  SA N JET A.Ş. ’ne borcu  o lm adığ ına  dair belge, 
g- İhale iş tirak  bedelin in  ödendiğ ine/tes lim  edild iğine dair belge, 
h- İsteklinin ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesi ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
i- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
j- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3.2. maddesinin b, c, d, e, f  bentlerinde yer

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4-Ş artname ve ekleri Beled iyemiz  Mali  Hizmet ler  M üdürlüğü Gelir  
Servis inde müracaat  süresi sonuna kadar  mesai  saatleri  içinde bedelsiz  
olarak görü lüp okunabil ir .

Keyf iyet  ilan olunur.


