“YATAĞAN MALMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
İHALE İLANI
Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen hazineye ait 1 adet taşınmaz malın satış ihalesi 02.10.2017 tarihinde (Pazartesi günü) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci
maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışları yapılacaktır. İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
Katılımcılardan istenecek belgeler ve diğer hususlar:
1-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerçek kişilerde, yasal yerleşim yeri belgesi ile Nüfus cüzdanı fotokopisi veya tasdikli örneği T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde ise
2017 yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili diğer kurumlardan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, vergi kimlik numarası, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
ihaleye vekaleten gireceklerin nüfus kayıt örneği noter tasdikli vekaletname örneği ile ayrıca satın almak istedikleri taşınmaz mala ait yatıracakları geçici teminat makbuzunu veya banka
teminat mektubunu teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubun
geçici süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
2-Posta ile müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.
3-Telefaksla ve elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4 İhaleye ilişkin şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
5-Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazinece yapılan taşınmaz satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler KDV, diğer vergi, resim ve harçtan muaftır. Satış bedeli, en az dörtte
biri peşin, kalanı en fazla iki yıla kadar eşit taksitlerde kanuni faiziyle birlikte ödenebilir.
7-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr.adresinden, Muğla İli genelindeki ihale bilgileri “www.mugla-def.gov.tr” internet adresinden
takip edilebilir. İrtibat Tel: 0252 572 51 01
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1/25.000 Ölçekli Muğla Nazım İmar
Planında kalmakta olup, planda Tarımsal
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Ayrıca köy yerleşik alanı dışında
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