
FETHİYE BELEDİYE BAşKANLlĞı,NDAN

1- Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasamıfu altında bulunan aşağıdaki listede nitelikleri yazılı
taşınmazlar,2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 10 yllık kiraya
verilecektir.
2- İhale Zg.O1.2019 tarihinde Salı günü aşağıdaki listede belirtilen saatlerde Fethiye Belediyesi
Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- ihaıe iıe ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Mali Hizmetler Miidiirlüflunden
500,00-TL karşılığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir.
4- Taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları aşağıdaki listede
belirtilmiştir.
5- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeler ile birlikte belirtilen zaman da
Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6- İsteklilerden istenecek olan belgeler,

A-Gerçek Kişiler:

6.1. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden
sadece biri,(Yetkili tarafından imzalanmış)
6.2. Nüfus Kayt Örneği,
6.3. İmza Beyannamesi Aslı, §oter Onaylı)
6.4. Sabıka Kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)
6.5. İkametgih Belgesi, (Son l ay içerisinde almış olmalıdır. Nüfus Kayıt Örneğinde adres
bulunması durumunda ayrrca ikametg6h belgesi verilmesine gerek yoktur.)
6.6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge, (İlan tarihinden
sonra alınmış olmalıdır.)
6.7. Geçici Teminat lıedelinin yatırıldığına dair makbuzyeya geçici teminat mekfubu.
6.8. Tebligat için adres beyanı.
6.9. Vekil var ise vekdletname/ vekilin imza beyannamesi (Noter Onaylı) ve sabıka kaydı
(Sabıka kaydı son l ay içerisinde almış olmalıdır.)
6.10. Şartname satln alındığına dair makbuz.

B-Tüzel Kişiler:

6.1. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/ veya Sanayi Odasından , tizel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,(Yetkili tarafindan imzalanmış)
6.2. İmza Sirkiil erı/knza Beyannamesi Aslı,§oter Onayh)
6.3. Sabıka Kaydı (Şirketin h6kim ortağı/şirket müdürü ve varsa vekiline ait l o/o 50-%50
ortaklık durumun da her iki ortağa ait sabıka belgesi,)
6.4. Tizel kişiliğin serTnaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan Ticaret Sicil
Gazetesi, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri.
6.5. Tebligat için adres beyanı.
6.6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge, (İlan tarihinden
sonra alınmış olmalıdır.)
6.7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzveya geçici teminat mektubu.
6.8. Vekil var ise vekAletnamel vekilin imza beyannamesi §oter Onaylı) ve sabıka kaydı
(Sabıka kaydı son l ay içerisinde almış olmalıdır.)
6.9. Şartname satın alındığına dair makbuz.



6.10. Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel) yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı
Ortaklık YetkiBelgesi
6.11. Vakıf veya Dernek ile bunlara ait iktisadi işletmelerde, yetkili organlarınca temsile
salahiyetli bulunduğuna dair noter onaylı belge.
7- 2886 Sayılı Kantınun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. Bu hususun
sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
8- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnam eyi haiz bir vekil
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzınave sonucunaitiraz edemezler.
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