DÖRTYOL MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
İHALE İLANI

Sıra

DÖRTYOL MALMÜDÜRLÜĞÜNDE 2886 SAYILI YASANIN 51/a MADDESĠ GEREĞĠNCE SATIġI YAPILACAK TAġINIR MALLAR
Taşınır
İhale
Taşınır malın
Geçici
malın
Tahmini
Taşınır Malın
Hali hazır
1 Kg/Metre
Teminat
Bulunduğu Yer
Miktarı
Bedeli
Cinsi
Durumu
tutarı
Bedeli
Gün
Kg/Metre
TL
TL
TL
(tahmini)

Saat

1

Dörtyol Vergi
Dairesi Müdürlüğü
deposunda

Dörtyol Vergi
Dairesince yapılan
evrak ayıklama
iĢlemi sonucu çıkan
hurda kağıt

Hurda Kağıt

5000 kg

0.35

1.750.00

525.00

20/12/2017

14:00

2

Dörtyol
Malmüdürlüğü
Milli Emlak
Deposu

Ġskenderun Sahil
Güvenlik
Komutanlığı
tarafından Zapt
edilen Voli Ağı

Voli Ağı

200 Metre

1.075

215.00

64.50

20/12/2017

14:30

1- Yukarıda ait olduğu kurumlar ve özellikleri belirtilen taĢınır malların satıĢ ihalesi hizalarında belirtilen gün ve saatlerde, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 51/a Maddesi uyarınca Pazarlık Usulü
ile Dörtyol Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır.
2- Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-) Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk Parası, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz
teminat mektupları, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b-) Yasal yerleĢim yerini gösterir belge, (Söz konusu belge Kimlik PaylaĢım Sistemi üzerinden Malmüdürlüğümüzden temin edilebilir yada e-Devlet Ģifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden
temin edilebilir)
c-) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
d-) Gerçek kiĢilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri, ( Nüfus cüzdanı aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), Tüzel KiĢilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel
kiĢilerinin, Ġdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluĢtan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ sicil
kayıt belgesi ile tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirkülerini veya vekaletnameyi
ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kiĢilerinin ise tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri
3- SatıĢı yapılacak Hurda taĢınır mallara ait ġartname mesai saatleri içerisinde Dörtyol Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir. Ġhaleye katılabilmek için ġartname
alınması zorunlu olup, ġartname bedelsizdir. ĠĢtirak edilecek her taĢınır mal ihalesi için ayrı ayrı ġartname alınması gerekmektedir.
4- Hurda TaĢınır malların net miktarı teslim sırasında yapılacak tartı sonucu belirlenecektir. Tartı ücreti alıcıya aittir. Listedeki taĢınır mallar ayrı ayrı tartılacaktır.
5- 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca, Ġhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmakta serbesttir.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaĢması Ģarttır.
7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8- TaĢınır malların yerinden alınması için oluĢacak giderler ile vergi, resim ve harçlar vb. her türlü masraf ve gider alıcıya aittir.
9- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

DÖRTYOL MALMÜDÜRLÜĞÜ

