
Sıra 

No
İli İlçesi Mahallesi Mevkii Cinsi Pafta No Parsel Yüzölçüm (m2)

Teklif Edilecek 

Minumum Bedel

Geçici Teminat 

(TL)
İhale Tarihi İhale Saati

1 Bursa Mudanya Çağrışan
Tepe 

Devrent
Tarla H21B19C 67-1211 278 m2 - 1525m2        10.000.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 21.06.2017 16:00:00

2-ihaleye iştirak etmek isteyenlerin;

      e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir  yazılı beyanı.

6- İhale bilgilerini https://www.bursaspor.org.tr/bs/ internet adresinden öğrenilebilir. Tlf.: 0 224 444 19 63 /144

İLAN OLUNUR

7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı Bursaspor Kulübü tarafından, Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:3 Özlüce- Nilüfer BURSA adresinde  belirtilen tarih ve 

saatte yapılacaktır.

      a) ihaleyein başlangıç saatine kadar isteklilerin  yatıracakları geçici teminat makbuzu veya  şartnamede belirtilen örneğe göre düzenlenmiş ve 21.06.2017 tarihinden 

itibaren  60 gün süreli  geçici teminat mektubu

      f)  Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan son 6 ay içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin 

tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;      

      g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte 

bulunacak kişilerin tüzel kişiliği  temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin şartnameye uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana 

gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

      c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname.

      d)Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.

3- Şartname , mesai saatleri içerisinde  Bursaspor Kulübü Özlüce Tesisleri, Muhasebe biriminden 250 TL ücret ile temin edilebilir

4- Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

     BURSASPOR  KULÜBÜ DERNEĞİNDEN

TAŞINMAZ SATIŞI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

      b) İkametgah belgesi  ile nüfus cüzdanı örneği  ( T.C. Kimlik numarasını belirtir )


