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ANTALvA nüyüxşBrrin nrcı,nuiyn BAşKANLıĞıNoaN

ı_ iHııBxiN KoNuSU:

Mülkiyeti Belediyeınize ait olan ve Alanya İlçesi, Güzelbağ ve Bayır mahallerinde bulunan, Mezarlık
alanlarında 2021 yı|ındaki Orman yangınlarındazarar gören 6 adet taşınmaz üzerinde tabloda belirtilen Orman

ağaçlan (2204 adetve2914.289 m3) 1.165.715,60 TL+ KDV ve 34.97|,47 TL Geçicİ Temİnat alınmak suretiyle
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile şartname esaslan ddhilinde
26.05.2022 Perşembe günü Saat: 14:l5'te ihale suretiyle dikili olarak satılması işidir.

Sayı iı itç. l\hhalle Ada Parsel Niteliği
Ağaç
Sayısı

Emıal
m3

l Antalya Alanya Gizelbağ 30 2l Mezarlık 1292 |658.223

2 Antalya Alanya Gizelbağ ll 1 Mezarlık 542 9l3.4l8

J Antalya Alanya Bayır 09 9 Mezarlık 7 2.032

4 Antalya Alanya Bayır 06 37 Mezarlık l8 |2.865

5 Antalya Alanya Bayır 269 l Mezarlık 304 269.106

6 Antalya Alanya Bayır 270 l Mezarlık 4l 58.645

Toflam Mezarlık 2204 29|4.289

2_Şartname Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ve Kurşunlu Kent

Mezarlığından (Topallı Mahallesi Aksu/ANTALYA) mesai saatleri içinde görülebilir ve ihale için 500,00

TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.
3_ Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranf.

GERÇEK rİŞİınnnrcx;
7.1 -Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
7.2 -Gerçek kişilerin T.C. kimlik belgesi
7.3 _Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti.

7.4 _ Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri
bildirimi,
7.5-Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
7.6 - Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığından alınan Borcu Yoktur ytvısı.
7.7- Şartname bedeli yatırıldığına dair belge.
7.8-BelediyemizMezarlıklar Şube Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi,

başvuruların 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre

önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.



TUZEL rişiı,nn»BN;
7.10- Tizel kişiliğin noter tasdik|i imza sirküleri,
7.11- Esnaf ve Sanatkdr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
7.12-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler,
7.l3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdik|i imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti.
7.14, Tizel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri
bildirimi,
7.15- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,
7.16- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yilzısı.
7.17- Şartname bedeli yatırıldığına dair belge.
7.18- Belediyemiz Mezarlıklar Şube Müdürlüğünden temin edilecek yer görme belgesi,
7.19- Posta ile yapılacak başvuruların 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde yer alan hükümlerine göre
hazırlanarak ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır.

5- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 7. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce
Encümen Başkanlığına başvurmalan gerekmektedir.


