
SIRA 

NO
BULUNDUĞU YER MODELİ VE MARKASI CİNSİ TAHMİNİ MİKTARI (KG) NİTELİĞİ AİT OLDUĞU İDARE TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ 

TEMİNATI

1 Anıl Otopark Muhtelif Marka (6 Adet) Motorbisiklet vb. 300.00 Hurda Trafikten Men 0,80.-TL/Kg 72,00.-TL

2 Anıl Otopark, Üç Yol, Ahlat Muhtelif Marka (9 Adet) Otomobil, Kamyon 3,700.00 Hurda Müsadere, Trafikten Men 0,80.-TL/Kg 888,00.-TL

       b-)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

       4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez.

       c-) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

       8- Araçların satış bedeli üzerinden KDV alınmayacak olup, araçların tasfiyesi esnasında ortaya çıkacak hertürlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

     10- Ömrünü Tamalamış Araçlar ile Hurda vasıflı araçlar Anıl Otopark, Üç Yol ve Ahlat Ovakışla Beldesinde İdareden izin almak suretiyle görülebilir.

     12- İhale bilgileri, Bitlis cevre ve sehircilik web sitesinde görülebilir.

     11- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       9- Satışa konu hurda araçlar alıcıları tarafından otoparklardan yapılacak yüklemeler esnasında doğabilecek her türlü gider ve hasar müşteriye ait olup, teslim edilecek toplam araç miktarı haciz, tedbir vb. hususlar nedeniyle değişebilecektir.Satışlarına engel 

olmayanlar alıcısına tartı sonucunda teslim edilecektir.

            İlan olunur.

İLAN

BİTLİS DEFTERDARLIĞI

 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BİTLİS İLİ MERKEZ İLÇEDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN BİLGİLER

       7- Ortak girişim ve hisseli olarak ihalelere teklif veremezler.

       5- Satışa konu 1 inci sıradaki araçlar için 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca alınması gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince Lisans ve 2 nci sıradaki araçların satışı için Ömrünü Tamamlamış 

Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte belirtilen M1 ve N1 sınıfında bulunan araçların ihalesine katılacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çıkarılan 30.12.2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü 

Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre LİSANS sahibi olmaları gerekmektedir. 

       Yukarıda satışa konu 1 inci sırada belirtilen Motosiklet, Motorlubisiklet vb. araçlar ile 2 nci sırada belirtilen Ömrünü Tamamlamış Araçların satış ihaleleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile Bitlis Çevre ve Şehircilik Milli 

Emlak Müdürlüğünde Müdür Odasında karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı olarak ilgili Yönetmeliğinde belirtilen lisans sahibi istekliler arasında oluşturulacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

       d-) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini (aslı ihale saatinde ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline 

kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe 

tasdik edilmiş imza sürkilerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
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       6- Ömrünü tamamlamış ve hurda olarak satışı yapılan araçların Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre tekrar TESCİL işlemi yapılmaz. Hurdaya ayrılan araçların anarımla yenilenseler dahi tescil edilemezler. Ancak aynı 

Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereğince hurdaya ayrılan araçların kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bunlardan gerekli görülenler kullanıldığı aracın kayıtlarına işlenmesi zorunludur. 

Satışı yapılan araçlar mevcut durumu ile satılacaktır. Araçların çalıştırılması, nakliyesi, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin tüm giderler ile her türlü izin ve diğer belgeler alıcıya ait olup, ihale sonrası araçla ilgili olarak İdareden herhangi bir talepte bulunulmayacak 

olup, istekli ihaleye katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılır.
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       1- Taşıt satış bedelleri tartı sonucuna göre tahsil edilecektir.

       2- Satış şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

       3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

       a-) Geçici teminat makbuzunu; (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri banka teyit yazısı 

ile birlikte) 


