
İLAN

KAMAN KAYMAKAMLIĞI

(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- Taşınmazın ihalesi, Kaman Milli Emlak Şefliği, Milli Emlak Şefi Makam Odasında (Gaffar Mahallesi Atatürk Caddesi No:21 Kaman / KIRŞEHİR adresinde) hizasında 

belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kaman Milli Emlak Şefliği'nde ücretsiz olarak görülebilir.

6- İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kirsehir.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.                                                                                                                                     

İletişim Numarası: (386) 712 62 33   
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4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a- Geçici teminat [tedavüldeki Türk Parası (Kaman Malmüdürlüğü veznesine yatırılacak), mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine 

Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,

b- Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını ikametgah belgesi ile ispatlamaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik 

numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, 

ihalenin yapıldığı (2021) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını 

gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye 

katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
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5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona 

ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
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