
70 DS 008 PLAKALI 1998 MODEL BMC KAMYON SATIŞ İLANI 

Ayrancı Belediye Başkanlığından;  

Mülkiyeti Belediyemize ait olan mevcut halleri ile kullanmadığımız hizmet dışı olarak 

Belediyemiz garajında duran 70 DS 008 Plakalı 2301166 Şase Nolu 1998 Model BMC Kamyon Belediye 

Meclisinin 02.02.2023 tarih ve 12 sayılı kararı gereğince satışı yapılacaktır.   

1- 70 DS 008 Plakalı 2301166 Şase Nolu 1998 Model BMC Kamyonun satışı yapılacaktır. 

2- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Şenliği’nden 

100,00 TL Şartname bedeli ödeme karşılığında temin edilebilinir. 

3- İhale Dede Mahalle Osmaniye sokak No: 11 adresinde bulunan Ayrancı Belediye Başkanlığı 

Belediye Toplantı Salonunda 14.03.2023 Salı günü saat 14.20 de 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Belediye Encümeninin huzurunda yapılacaktır. 

4- Bu işin tahmini bedeli 2023 yılı birim fiyatları ile yıllık 100.000,00 TL (Yüzbin Türk Lirası), 

Geçici teminat miktarı 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) dır. 

5- İsteklilerden aranılan belgeler;  

          Gerçek Kişilerden: 

          a) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği 

          b) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 100,00 TL dir.) 

          c) Başvuru Dilekçesi 

          d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu 

          e) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname 

          f) Nüfus cüzdanı örneği 

          g) İkametgâh belgesi 

          h) Vekâletten Katılma Durumunda İmza Sirküleri. (Noter Onaylı) 

          i) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname 

Tüzel Kişilerden; 

          a) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği 

          b) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 100,00 TL dir.) 

          c) Başvuru Dilekçesi 

          d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu 

          e) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname 

          f) Vekâletten Katılma Durumunda İmza Sirküleri. (Noter Onaylı) 

          g) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname 

          h) İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı 

          i) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasında yahut benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin  

   Sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi 

6- Belgelerin yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı veya 

Aslı İdarece Görülmüştür onaylı olması gerekmektedir. 

7- İhale kesinleştikten sonra ihale uhdesinde kalan, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamaz. 

8- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. 

9- Araç satışına ait ödemeler peşin olarak tahsil edilecektir. 

10- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, alım satım giderleri gibi ödenmesi 

gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 

11- Taşınırın devir, nakliye vb. her türlü masrafları alıcıya aittir. 

12- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

13- 2886 Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine 

katılmaktan yasaklı olmayanlar ve yukarıdaki şartları yerine getiren herkes ihaleye katılabilir. 

14- Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

İlan olunur. 


