
DEMRE BELEDiYE BAŞKANLIĞINDAN
irraı,B ir,aNr

1- Demre BelediYe BaŞkanlığına ait; aşağıda plaka, model ve cinsi beliılilen 3 (üç) adet kulianılmış araç
ile metal hurdaların, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Üsulü ile (açık arttİrma)
satış ihalesi yapılacaktır.

2- Ihale, 0l Kaslm 2018 Perşembe günü saat l0.0O' da başlayacak ve aşağıda beliıtildiği gibi sıra
numarasl \ e Saatine gÖre 1ani:

Satışı Yapılacak Araçlarını
Sıra
No: Markası: Cinsi: Plakası:

Motosiklet 07 Z 1495
Motosiklet 07 Z 51|9
otobüs 07 Z010l

Model
2002
2005
l998

963,00
760,00

8.260,00

30,00
25,00

250"00

ihaüe
Saati:
10.10
10.20
10.30

Muhammen
Bedeli TL :

Geçici
Teminatı:

l-
,)

_)-

Yamaha
Kanuni
Isuzu

Sırı
No: Türü:

Yaklaşık
Miktarı:
l0.000 kg

Muhammen
Bedeli TL :

l 1.000,00

Geçici
Teminatı:
330,00l - Metal Hurda

şeklinde, Belediye Encümeni huzı.ıru,ıda Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerden İstenen Belğeler;
a) Başvuru dilekçesi.
b) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
c) Nüfus Müdürlüğü veya Belediyeden, ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Yerleşim Yeri

Belgesi(Gerçek kişiler için)
d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter

tasdikli vekaletname ve imza örneği.
e) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret velveya

SanaYi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi
Dairesi ve numarasr,

1) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak
girişim beyannamesi

g) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunı.ı gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya
imza beyannameleri.

h) İhaleye kahlma ile ilgili şartlar, şaılnamenin 4. ve 5. maddelerinde açıklanmıştır.
4- İhaleye katılacaklar, satın alacakları metal hurda ve her araç için ayn ayn olmak üzere muhammen

bedelin en az Yo3'i oranında geçici teminat bedeli ve 50,00.-TL şaılname bedelini Mali Hizmetler
Müdürlüğüne ihale günü saat 09.30'a kadar yatırmak zorundadır.

5- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda beliı-tmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Saış ihalesine ait şartname. her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde

görülebilir ve 50,00.-TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
7- I1anda beliıtilmeyen maddeler için şaıtnamedeki hükümler uygulanır.

İlgililere ilanen duyurulur.
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Salı§ı Yaııılacak Hurdalarınl

ihale
Saati:
10.40


