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1 13040101443
Bitlis / 

Güroymak
Şirintepe 560 21 Ham Toprak 5,000.00 Tam İmarsız

150 m2 lik 

kısmı İşgalli
3 (üç) Yıl 5,500.00 1,650.00 15.04.2021 10:30

TAŞINMAZMAL KİRALAMA İLANI

1. Yukarıda nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazın "Yedi Emin Otoparkı" olarak kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, yukarıda belirtilen 

tarih ve saatlerde Güroymak Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyonca kiralama ihalesi yapılacaktır.

2.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil 

kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını 

vermeleri,

c) Kiralamak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı 

gerekir.) 

     İhale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Güroymak Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

4. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.bitlis.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Bağlar Mahallesi Muş Caddesi No:66 Tel: 0 (434) 511 21 73  (Dahili : 14) İLAN OLUNUR.

    * İhaleye iştirak edecek kişilerin ihale salonu ve çevresinde Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere uymaları önem arz etmektedir.

(Güroymak Milli Emlak Şefliği)

GÜROYMAK KAYMAKAMLIĞI


