
 

 

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN 

 

 Belediyemize ait 96 adet Billboard, 6 adet Megalight, 67 adet CLP reklam 

panosu olmak üzere toplam 169 adet reklam panolarının kiraya verilmesi iĢi  

2886 sayılı yasa hükümleri gereğince açık arttırma sureti ile 1 yıl müddetle 

kiraya verilecektir. 

         Muhammen bedeli KDV hariç yıllık 575.000,00.-TL 

(BeĢyüzyetmiĢbeĢbintürklirası) geçici teminatı 17.250,00.-TL 

(Onyedibinikiyüzellitürklirası) dir. 

 Ġhalesi 14.05.2015 PerĢembe günü saat 10.00’da 9 Eylül Meydanı No:6 

1.Hizmet binası 2.kat Basmane Ġzmir adresinde Belediyemiz Encümen toplantı 

salonunda yapılacaktır. ġartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde 100,00.-TL 

(Yüztürklirası) karĢılığında Yazı ĠĢleri Müdürlüğünden alınabilir. 

 Ġhaleye iĢtirak edeceklerin;A-Yasal ikametgâhı olmak B-Türkiye’de 

tebligat için adres göstermesi; a)Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre 

ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b)Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c)Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge, C-Geçici 

Teminatın yatırıldığına dair  makbuz. D-Ġmza sirkülerini vermesi; a)Gerçek kiĢi 

olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, b)Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)Ortak giriĢim olması halinde, ortak 

giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki 

esaslara göre temin edecekleri belge, E-Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediyor 

ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten 

iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, F-ĠĢtirakçi bir Ģirket 

olduğu takdirde; a)-Ġdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

sicilen kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya resmi bir makamdan Ģirketin 

sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu ihalenin ilanı tarihinden 

sonraki tarihi taĢıyan belge vermek. b)-ġirketin sirkülerini veya Ģirket adına 

tekliflerde bulunacak kimselerin bu Ģirketin vekili olduğunu gösteren onaylı 

vekâletname ibraz etmek. c)-Reklam iĢini yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi 

Odası’ndan belge alınacak (2015 yılı için alınmıĢ olacak) G-Nüfus cüzdanı 

fotokopisi (Aslını ibraz etmek Ģarttır.) H-ġartname ve Eklerinin Bedeli 

karĢılığında alındı makbuzu I-ĠĢtirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve 

SGK Müdürlüğünden alınmıĢ olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin 

yapıldığı tarihte vadesi geçmiĢ vergi borcu olmadığına dair belge, vermeleri 

gerekmektedir. 

           Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.Ġlan olunur.        

   


