
İZMİR KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR 

İLAN 

1- 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

2- idari Şartname ve ekleri Karaburun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 

görülebilir veya 200,00 TL bedelle satın alınabilir. 

3- 35 GD 1449 Plakalı Ford Mondeo Aracın satıması işi 19.08.2022 tarihinde Cuma 

Günü Saat:11:00'de Karaburun Belediye Başkanlık Konağı bahçesinde Belediye 

Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4- İhaleye katılacakların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5'nci maddesi ile ihale 

şartnamesinin yazılı bulunan şart ve nitelikleri taşımaları gerekmektedir. 

5- Belediyemize herhangi bir borcu bulunan mükellefler ihaleye katılamazlar. 

6- Aracın muhammen bedeli 400.000,00 TL olup geçici teminat ise 12.000,00 TL'dir. 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18'nci maddeleri gereğince ilan olunur. 
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İHALE ŞARTNAMESİ 

• 1. İHALENİN KONU SU VE NİTELİĞİ 

T.C. Karnbumn Belediye Başkanlığına ait o lup aşağıdaki tabloda bilgileri verilen hizmet dışı kalan 2015 model Ford Mondeo Araç 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu 45 .maddesi uyarınca ve açık teklif<arttırma) usulü satılacaktır. 

1 ha.le edilecek araca ait bil l!iler aşağıya çıkarılmıştır 

PLAKA MARKA YILI MODELİ CİNSİ RENK DUR UMU MOTOR 

NO 

35GO 1449 FORD 2015 MONDEO TIT ANlUM BİNEK SİYAH FAAL FU27937 

l .6TDCI 

ŞASE NO SİL. HAC. MOT.GÜCÜ VİTES KM YAKIT C. SUNROOF 

\VF0DXXWPCDFU27937 1560 115BG MANUEL 6İLERi 267100 DİZEL VAR 

• 2. İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ 

İhale. Merkez Mah. Başkomutan Atatürk Cad. No:4 Adresindeki Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağı Bahçesi 19.08 2022 Cuma günü saat 1 1.00 de 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

• 3. TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 

* Aracın tahmini bedeli 400,000.00 (DörtYüzBin) TL, geçici teminatı 12,000.00 (On iki Bin) TL dir. 

• İhale bedeli, ihaleyi alan tarafından yetkili makamın ihaleyi onayladığının kendisine veya kanuni ikametgahına bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 

(BEŞ) gün içinde ödenmek zorundadır. Aksi durumda ihale fesih edilerek geçici teminat irat kaydolunur. 

• İhaleyi alan dışındaki isteklilerin geçici teminatları iade edilir. 

* Aracın devri , ihalenin ita amirince onaylanması ve kesinleşmesinden itibaren en çok 1 O gün içinde yapılır. 

• 4. IDARENİN SERBESTLİĞİ 

İdare ihale)'i yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

• 5. ÖDEME ŞEKLİ 
• ihale bedeli, nakden ve defaten belediye veznesine TL olarak yatırılacaktır. 

• 6. İSTEKLİLERDE ARANACAK KOŞULLAR VE BELGELE R 

A) İlıaleye katılamayacak olanlar 

• İhale komisyonlarının çalışmalarına temel olacak ilk ve son işleri tamamlayan, belgeyi düzenleyen, imzalayan ve ihale sonuçlarını uygulayacak olanlar ile 

İhale komisyonu başkan ve üyelerinin ana, baba, kardeş, evlat ve eşleri ile bunların dahil oldukları ortaklıklar (Anonim Ortaklıklar hariç), 

gerek doğrudan gerekse aracı olarak ihaleye katılamazlar l ~ -----= - -·~. Av.llkay GIRGr.-. · 
l(arabull l ~ 5 . 



B) İhaleye katılacaklardan aranacak belgeler 

• Gerçek kişilerden 

• İhale edilecek araca ait şartname (her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere) 

• Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, 

• Kanuni tebligat adresi/yerleşim yeri belgesi, 

• Adli Sicil Kaydı, 

• Başkası adına katılıyorsa 2022 yılı noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri, 

• Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz, 

• Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

• Belediye ve Yergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi, 

Tüzel kişilerden 

• İhale edilecek araca ait şartname (her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere) 

• Tüzel Kişi adına iştirak edecek kişinin Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, 

• Kanuni tebligat adresi/yerleşim yeri belgesi, 

• Noterlikçe 2022 yılı onaylı yetki belgesi ve vekaletname 

• Noter onaylı imza sirküleri 

• Yıl içinde alınan Ticaret Sicil kayıt belgesi 

• iflas Konkordato olmadığına dair belge, 

• Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi 

• Geçici Teminatın yatınldığına dair makbuz, 

• Dosya bedelinin yatınldığına dair makbuz, 

• 7. VERGİ RESiM VE HARÇLAR 

İhale ve devir sırasında ortaya çıkacak her türlü vergi resim harç ve masraflar ihaleyi alana aittir. 

• 8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ VE YERİ 

İhale ve sözleşmeden doğacak her türlü dava ve icra takiplerinde KARABURUN mahkemeleri yetkilidir. 

• 9. DİĞER HUSUSLAR 

• Araca ait 08.04.2022 tarihli expertiz raporu mevcut olup ihaleye katılmak üzere şartname satın alan istekliler idarece belirlenecek şanlarda arac ı 

diledikleri yerde expertiz yaptırarak kontrol ettirebilirler. Bu durumda expertiz giderleri ve araç başında görevli personel giderleri kendilerine aittir. 

1~ , 
°ıÇ,İlkay GİRGİNE - •. 

Karaburun Bele~ 



, .. İLAN 

T.C. Karaburun Belediye Başkanlığına ait olup hizmet dışı kalan 2015 model Ford Mondeo Araç 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu 45.Maddesi uyannca ve Acık 

teklif (arttırnrn) usulü satılacak1:ır . 

İhale 19.08.2022 Cuma günü saat 11.00 de Merkez Mah. Başkomutan Atatürk Cad. No:4 adresindeki Karaburun Belediyeıı i Başkanlı k Kon ağı Bahçeııinde 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Aracın tahmini bedeli 400,000.00 (Döı1 Yüz Bin), Geçici Teminatı 12,000.00 (On İki Bin) TL dir. 

İhaleye katılamayacak olanlar: 

• İhale komisyonlarının çalışmalarına temel olacak ilk ve son işleri tamamlayan, belgeyi düzenleyen, imzalayan ve ihale sonuçlarını uygulayacak olanlar ile ihale 

komisyonu başkan ve üyelerinin ana, baba, kardeş , evlat, karı-koca'ları ve bunların dahil oldukları ortaklıklar (Anonim Ortak lı klar hariç), 

gerek doğrudan gerekse aracı olarak ihaleye katılamazlar 

ihaleye katılmak için gerekli belgeler: 

Gerçek kişilerden 

• İhale edilecek araca ait şartname (her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere) 

• Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, 

• Kanuni tebligat adresi/yerleşim yeri belgesi, 

• Adli Sicil Kaydı, 

• Başkası adına katılıyorsa 2022 yılı noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri, 

• Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz, 

• Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

• Belediye ve Yergi Dairesinden alınacak borcu yoktıır belgesi, 

Tüzel kişilerden 

• İhale edilecek araca ait şartname (her sayfası istekli tarafından imzalı olmak üzere) 

• Tüzel Kişi adına iştirak edecek kişinin Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, 

• Kanuni tebligat adresi/yerleşim yeri belgesi, 

• Noterlikçe 2022 yılı onaylı yetki belgesi ve vekaletname 

• Noter onaylı imza sirküleri 

• Yıl içinde alınan Ticaret Sicil kayıt belgesi 

• İflas Konkordato olmadığına dair belge, 

• Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi 

• Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz, 

• Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbest olup İhaleye ait şaı1name 200.00 TL karşılığında Belcdi) e 

Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. 
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