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Mülkiyeti İı Özeı İdaıesine ait, İıimiz Lüleburgaz İlçesi, Kınkköy Ktıyo, Üskupderc Mevkii, l50 ada
72 Parselde Bulunan 384,5l m2 yiizölç{lırılü arsa niteliğindeki taşınmaa 156 ada t parsel<ie buluııan
19.820,5 m'yiizölçiiınlü tarla niteliğindeki taşınmaz, Sakız}öy Köyü 32,14 paıselde bulunan 17.750,00 m,
ytDölçİıırılü taıla niteliğindeki taşınmaz, Babaeski İlçcsi, sinaıı Köyiı Kuruderc Mevkii l85 ada l28
parselde bıılunaıı 7.091,8 m'yiizölçümlü çayır niteliğindeki taşınmaz ile 186 ada 94 parselde bulıman
2.435,5 m'yilzölçilınlü çayır niteliğindeki toplam 5 (beş) adet taşınmaz, İl Genel ğgçlişinin O3.1t.2020
taıih ve 263 sayıh kaıanna istinaden, Babaeski llçesi Sinanh Köyü Bostanlık Mevkii l45 ada 97 parselde
bulunan 10.339,74 mz yiizölçiimlU taıla niteliğindeki 1 @iı) adet taşınmaz ise İ Genel Mİclisinin
l|.05.2022laıih ve l9l sayılı karanna istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'nci maddesi
gereğince açü teklif (arttınna) usutü ile ihale ile satılacaktır.
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2. nr,l'LEyE KoNu TEsisiN NiTıLiĞi, yERi vE vüzöıçüııü vn Kohıusu:

s.
No

Tışınmazın Bulunduğu Yer Cinsi Ylizölçiimü
(m")

Adı Parscl
Muhımnen
sahş B€deİi

GL)

Gçici
Temitrıt
Bedeli
CrL)

iııe
Sııti

l
Kırklaıeli İli, Luleburgız
İlçesi, Kırık*öy KöyU, Üsküp
Dere Mevkii

Arsa 3E4,5 ı l50 72 l49.000,00 l4.900,00 l0.00

2
Iüıktaıeli İıi, Luıebuıgz
İlçesi, Kınkköy Köyü, Kazan
Gölü Mevkii

Tarla ı9.820,5 l56 l 578.098,00 57.8(»,80 ı0.20

J
Itrktareli İıi, Lolebuıgız
İlçesi, SakziOy rOyll, roru
Ali Mevkii

Tarla l7.750,00 32M 599.063,00 59.906,30 l0.40

4
Kırklareli lli, Babaeski İiçesi,
Sinanlı Köyü, Kuru Dere
Mevkii

Çayır 7.091,8 l85 |28 l76.1ı3,00 l7.6l u0 l 1.00

5

kırklareti lli, Babaeski ilçesl,
Sinanlı Köyü, Kuru Dere
Mevkii

Çayır l86 94 67.78E,00 6.77E,80 l 1.20

6
kırklareli lli, eabİ"sld llç€si,
Sinanlı Köyti, Bostanl ık
Mevkii

Tarla l0.339,74 l45 97 2E2.620,00 ?,8.262,00

3 iEALENfo{:
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No:67 Mertez / KIRKLAREL!
b. Taıih ve Saati :26.092022Pızınesi §ıat 10:lXl ile 11,40 ınsııdı

4. hALEYE KATILACAKIiRDA ARANAIıI ŞARTLAR:

". İaaremıze uorcu olmadığına dair Mali HizmJtler müdilrlüğünden alınan, Borcu yoktuı yazısı,

b. İhale tarihi itibariyle SGk ve Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge,

ı. toınrııİx:
ı) Adresi
b) Te|efon ve Faks Numaıası
c) Elektronik Posta Adresi

2.435,5

l 1.40



5. EALEyE KATI,AcA]<ıARnü in.mrııizn suxır,ısı GEREKEN BEı.GELErc
l. Gerçek K§i Olması Eılinde Temin Edilecek Belgeler:

ı) T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Kayıt Ömeği Belgesi, onaylı lkametg6h Adresi, Adli Sicil
Kaydı Belgesi, (e{evlet'ten aIınan belgelerde geçerli olacaktıı.)

b) Tnrkiye'de tebligat için Adres Beyanı (beyaıda telefon, faks ve vaısa elektronik posıa adrcsinin
belirtilmesi gerekmektedir.)

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına dtlzenlenmiş, ihaIeye kıtılmaya ilişkin Norcr Oııaylı
Vekaletname ile vekilin Noter Tasdikli lmza Beyannamesi.

d) Kamu İhatelerinden Yasaklı Olmadığına Dair Belge.
e) İhale dokttmanlannın her sayfası imzatanacak.
D İlanda belirtilen %l0 geçici teminat miktan kadaı Gçici Teminat Mektubu v€ya geçici teııinıt

makbuzuoun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şaıtı aıanacak ve bsnkı ıeyit yazıtı olacak)
O İhale dokümanın idaıeden Satm Alındığına Dair onaylı Belge. (Dekont veya Malıbuz)

2. Tiizel ği olmısı hılinde temin edilccelı beğcler:
ı) Tilzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya lmza Siıtüleri.
b) İlgilisine göre tllzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucutan ile tüztl kişiliğin yönetimindeki

göıevlileri belirten son durumu gösterir Tiçaret Sicil Cazetesi, bu bilgilerin ıamamının bir Ticarçt
Sicil Gazetesinde bulunnaması halinde, bu hususları teşvik eden bclgeler.

c) Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (beyanda telefon, faks ve vaısa elektonik postı adıesinin
belirtilmesi geıekmektediı.)

d) llgili M8kamıardan alınmış Faaliyet Belgesi.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adını düzenlenm§, üıleye kalılrnaya ilişkiı noter onıylı

vekaletname ite vekilin noter tasdikli İmza Beyannamesi.

D lfumu lhalelerinden Yasaktı Olrnadığına Dair Belge.
O Demelç Birlilq Vakıfla, için ihaleye katılmak ilzere Yetki Belgesi, kaıar defteıinin ve ülaiğ{lnlln

aslı veya ıoter tasdikli sureü, yetkitinin noter tasdikli İmza Beyannamesi ve dernekler için Dcrnck
Tiizüğünİln onaylı suıeti.

h) lhale dokümanlannın her sayfası imz"lanacak.

D İlanda belirtilen % l0 gçici teminat miktaıı kadaı Geçici Teıninat Mekfubu veya geçici terninat
makbuzunun aslı (teminat mekfubunda limit içi sUresiz şıtı aranacak ve banka rcyit yazılı olacak)

) İhale dokümanın idar€den satın alındığına dair onaylı Beıgc. (f,ı€kont veya Makbuz)
3. Ortık Girişin Olmııı Hılinde:

ı) lsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi olçuran gerçek veya ttizel kişilerin her biri
tarafından i|gilisine göre 6.1. ve 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde beiitilen belgeler.

b) Ortaklarca imzılanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannunesi.
c) Kıılııncının ortaklanna ait hiss€ miktaılannı, nominal değerini ve ofanını gö§ter€o bir tablo ekinde

sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
d) Kamu İhalelerinden yısaklı olmadığına dair belge.

6. tHALEYE Afr ŞARTNAME VE f,KLERİ:
İhale Şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) idarenin adresindeki Mali Hizın€ileri M0dtlrlüğü Emlat
Servisinde göriilebilir ve S(X)PGTL. kaşılığı aynı adresten teslim edilebilir. İhaleye teklif veı€cek olanlaı,
İIıale Şaıoamesi ve ekleri (ihale dokümanı) satın almalan zorunludur. İstekliler ihale dokümanı satış
bedelini Kırklareti İl Öz€l idaresinin Halkbank Iftıklaıçli Şubesindeki TR 63 0001 2lrc9 5520 0007 (XnO

01 IBAN no.!u hesabma yatıracaklardır.

7. TEI§lFh{ st hIIJLMA şEKLİ:
l. lhatedo yer alınak isteyen katılımcılaı, thale Doşyasmı en geç ihale günğ ihale saatine kadar lt Özol

ldaresi Yazı İşteri Müdiirlüğüne eksiksiz olarak teslim etnek zonındadn. lhale gün vc saıtinden sonra
teslim edilen ihale dosyası ihale dışı bırakılır.

2. Posta ile yapılan teklifler kabul edilıneyecektir.
3. İstekliler tekliflerini, "üahınin edilen Muhammen Satış Bedeli" iizerinden artırma yapmak suıetiyle

vereccklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmiı edilen muhammen satış bedelinden aşğ olmamak llzere,
teklif edilen bedellerin en yükseğidir.



8. ı.

.'

belirtınek

6.
3. halinde ihale dışı bırakılır.

iddiasında bulunamaz.
herhangi bir hak


