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ULUDERE BELEDiYE BAŞKANLIĞI
ARAÇLARIN SATIŞ ŞARTNAMESİ

BelediYemize kaYıtlı olan ve Belediye hizmetlerinde çalıştırılan aşağıda marka, modelleri
belitilen AraÇlanmızrn ekonomik ömrünü dolduran ve tamir ile çat-ıştırılan araçlarımr2n,
AŞağlda müammen bedeli ve geçici teminatları yazılı olan araçlar 2886 sayılı Devleİ Kanunun
45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 28l0gl2022 Çarşamba giınti S*t 14:00'da
b_aŞlaYacak ve AraÇlar için aşağıda belirtilen saatte Uludere Beİedİyesi Topl-antı Salonunda ihale
Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

)

]

}

+

S

lhaleYe gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve
il-ıale baŞlangıç saati olan l4:00'a kadar müracaat etmeleri gerekir. ihale 28l0gl2022 çarşambagiinü saat 14:00 de Uludere Belediyesi Toplanü Salonu ve lhale Komisyonu huzurunda
1,apılacaktır.

2886 saYıh Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta ar.lırmaya
giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozı.ılur.
Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.

ihaüe dokümanı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve belediyemiz www.uludere.bel.tr
rı'eb saYfasından bedelsiz olarak görebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ldarece onaylı
ihale dokümanını belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne şartname bedelini satın alması
zorunlı:dur.

Şaftname satıŞ bedeli 100,00 TL (KDV Dahil)'dir. (Birden faz|a Araca teklif verecek olanlar tek
şal,tname almaları yeterlidir.)

Araçlar için geçici teminat bedeli muhammen bedelinin % 3' üdür.A

Sı ra
No Marka-Modei Muhanrmen Bed€l (TL) Geçici

Teminat
Bedeli

İlıale
Saati

l 20l0 Model New Holland Marka 73-
AK-23l Plakalı, HFS008952 Şase
numaralı ve TTF803505D939T l93086
Motor Numaralı TRAKTÖR

2l2.250,00 TL (KDV
HARiÇ)

6.367,50 TL 14:00

1997 Model Ford Marka 34-AC-0214
Plakalı, SFACXXDJVCTL42435 Şase
Numaralı ve TL42435 Motor Numaralı
KAMYONET (Çift Kabinli)

43.625,00 TL(KDV
HARiÇ)

1.308,75 TL l4:30

20l 5 Model Volkswagen 73-AC- l 0l
Plakalı, WYGZZZSNZGW5 l 7265
Şase lıumaralı ve CUV42 l47l Motor
Numaralı TiGUAN

5 l0.150.00 TL (KDV
HARIÇ)

l5.307,5TL l 5:00
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Araçlann, ihale kararının onayma müteakip yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 30 gün
içinde bedeli ödenip devri alınacaktır.

Araçlaı Belediye garajında görülebilir. ihaleye girenlerin satışa çıkanlan aracı görmüş ve onagöre 
.fiyat tespit etmiş sayılacağından maiın 

-evvelce 
mevcut kusurlarından dolayı hiçbirnıesuliyet kabul edilemez.

AraÇlann ruhsat devrindeki noter ve diğer kurumlarda olabilecek her türlü giderleri alıcıya aittir.

İh.?]:9e !ite: iştirakçiler arasında işbirliği veya Belediyeyi zarara !ğratacak haller tespit
edildiğinde ihale iptal edilir.

İhaleye katılacaklann,

- Haksız veya hileli iflas etmemiş olması ve hileli iflas nedeniyle vergi borcrı olmaması,
- Hırsızlık, Dolandırıcılık ve benzeri y.i.zkızartıcı sebeplerle sabıkası olmaması
gerekmektedir.

l2- İhıleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

a Gerçek Kişiler

11] |Jrfu, ctjl$ry fotolonisi veya Nüfus Kayıt ömeği. (T.C. Kimlik NoOlacaktır)
(2) Ikametgıih belgesi (E-devlet üzerinden alınacak ADNKS kaydı ibraz edilebilir.)
(j) Hangi Araç için başvuracaklannı gösterir dilekçe olacaktır. İhalesine girilecek her

Araç için ayrı ayn geçici_ teminat bedeli yatırılmış olac,ktır. Söz konuİu dilekçede
teminat iadesi için İBAN numarasl yazılacak ve varsa iBAN numarasını gösterir
banka dekontuimakbuz vb. dilekçeye eklenebilecektir. ıo-.ei 

'B-İ.dl;;;;;;;
temin edilebilir.)

(l) Tebligat için Türkiye' de adres beyanı. (Ayrıca irtibat için telefon numarası varsa fax
numarası ve E-mail adresi) (2886 S.K. 16. Md.) (Ömeği Belediyemizden temin
edilebilir.)

(4) imza beyannamesi §oter onaylı olması zoıunlu değildir, belediyeden alınacak örnek
beyanname doldurularak ibraz edilebilir.)

(5) Şartnamede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teıııiırat ıı-ıektubu.
(6) vekdleten katılması halinde ihalenin yapıIdığı yıl içinde alınııış Noter tasdikli

vekdletname ile vekilin Noter onayh imza örneği.
(7) İhate dokiiman bedelinin satın alındığına dair bİlge.
(8) uludere Belediye Başkanlığından ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış .'borcu

yoktur belgesi."
(9) İhaleye iştirak eden taıafindan her sayfası ayn ayrt imzalanmış şa(name.(ı0) İhaıeıere katılmaktan yasakh u" '""rİl, olmadığına dair taalilıütııan.ıe.

(Taahhütname ömeği Belediyemizden temiır edilebilir.)

b Tüzel Kişiler
(l) Vergi levhası fotokopisi. (Vergi Numarasrnın ibrazı için)
(2) ozel hukuk tiizel kişilerinin, idare merkezlerinin butunduğu yer mahkemesinden

veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut beı]zeri mesleki
kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.

(3) Tiizei kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü vel:a
vçkdletname. vekAleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noıer
tasdikli vekAletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onayıı imza
örneği.

(a) Hangi Aıaç için başıuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır. İhalesine girilecek her



Araç için ayrı a},rı geçici teminat bedeli yatırılmış olacaktır. Söz konusu d
teminat iadesi için İBaN numarasr yaz|acak ve varsa İBAN numarasını
banka dekontümakbuz vb. dilekçeye eklenebilecektir. (Dilekçe
Belediyemizden temin edilebilir.)

ilekçede
göSterir
ömeği

mindeki
ıl içinde
intemet

(5) Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kı.ırucuları ile tüzel k işiliğin yöneti
görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin ash veya ihalenin yapıldığı y
al ınmış son güncel tasdikli ömeği (lıtto s://w r.vr.v. ticarets ic il . goV.tr
adresinden alınacak sicil gazeteleri idarece elektronik ortamda teyit
edilebileceğinden kabul edilecektir.)

(6) Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve
laks numarası ile elektronik posta adresi. (2886 S,K. 16. Md.; 1Ömeği
Belediyemizden temin edilebilir,)

(7) Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat
mektubu,

(8) İhale doktlman bedelinin satın alındığına dair belge.
(9) Uludere Belediye Başkanhğından ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış şirket ve

şirket ortaklannn "borcu yoktur belgesi."
(l0) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,(ll) İhalelere katılmaktan yasakh ve cezalı olmadığına dair taahhütname.

(Taahhütname ömeği Belediyemizden temin edilebilir.)
İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne
kaPalı zarf iÇinde teslim edilecektir. Belge kontrolü ihale komisyonunca yapılacak ve ihaleye
girmeye ha]i kazananlar ihale komisyonunca tespit edilecektir.

l} Komisyon iJııleyi yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.

1,1 Ihtilafların hal mercii uludere Mahkeme ve İcra Dairesidir

1S Bu şaılnamc (l5) maddeden ibarettir,

Şevket COŞKUNER
Belediye
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