
T.c,
BALIKEsiR İLi

BURHANiYE BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN
ARSA sATlŞr İHALE İLANI

idarenin
a) Adresi : Burhaniye Belediye Başkanhğı

Mahkeme Mahallesi Hüniyet Caddesi No:24 Burhaniye/BAL1KESlR

b) Telefon/Faks : 0 266-4126450 l0266,422|006
c) E-posta : eınlakvei stinılakii?]buı,haıi ı,e,lıel.tr

2- İhalenin Konusu :Arsa Satlş ihalesi
3_ lhalenin

a) Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati ı 08 0'712022 Cuma gunü saat 10:00'da yapılacaltır,

sATlŞ iHALEsi YAPlLACAK TAŞINMAZ BiLGiLERI

4- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Balıkesir ili, Buhaniye İtçesi Taylıeli Mahallesinde

bulunan yıkarıda özellik]eri belirtilen arsa vasıflü taşınmaz, Burhaniye Belediye Meclisinin 03.06,2022 tarih ve

2022/193 sayılı kararına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeniın 07.06.2022 tarih ve 20221499 saYıh

kararı doğrultusunda, 2886 Sayllı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göIe açük arttlrma usulü ile "SatıŞ"

ihalesi yapılacaktıı
5.. lhaüe; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 08.0'7.2022 Cuma günü saat l0:00'da

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır,
6- İhaleye katllacak olan isteklileıin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru talihi olan 08.07.2022 Cuma

günü ihale saatine kadal aşağıdaki belgeleri içeren dosyalarını Em|ak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etme]eri
gerekmektediı

7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlefi aynen

uygulanır.
8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde beliılilen kişiler ihaleye katılamaz.
9- İha]eye katllmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir

Gercek kisiler icin:
a) İhaleye kanlım için dilekçe,
b) Kanuni ikametgeh Belgesi,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Geçici teminat bedelinin yatınldlğına dair belge. (Nakit, Banka teminat mekfubu)

e) Belediye'ye borcu olrnadığına dair belge,

0 isteklilelin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi
g) Vekdleten katılacak olanlaıdan Noter tasdik]i vek6letnamçnin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kisiler icin:
a) Ihaleye katıllm için dilekçe,
b) Tebligat için adres beyanı,
c) Tiizel kişilerde tiçaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı

olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katllacak Veya teklifte bulunacak kişilerin temsile
yetkili olduklarını gösterir vekalehame,

d) İsteklilerin ortak girişim olması halinde oılaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi
e) İstekliler adına veköleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin

noter onaylı vek6letname ile vekiljn noter onayll imza beyannamesi.
f) Geçici teminat bedelinin yatınldlğına dair belge. (Nakit, Banka terninat meklubu)
10- ihaleye ait şartname Burhaniye Belediyesi Emlak ve isrimlak Müdürlüğünde görülebilir,
iıeN oıuxun.

I]i ilçe Maha]le Ada,/
Parsel

Arsa
Yüzölçümü

imar drırumu Muhammen
Bedeli (TL)

% 3 Geçici
Teıİinat (l-L)

Balükesir Burhaniye Ta},lıeli 195/3 2744,60 1112 TAKS: 0,25
KAKs=0,50

l5,9l8.680,00 47,7 .560,40


