
Sıra No Bulunduğu Yer Cinsi Açıklama Tahmini Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati

1 Milli Emlak Müdürlüğüne ait depoda Hurda aksamlı taşınır 
Adli mercilerce müsadere kararı verilen                                       

tamiri halinde kullanılabilir telsiz telefonlar
400,00 TL 100,00 TL 23.09.2019 10:00

2 Milli Emlak Müdürlüğüne ait depoda Hurda aksamlı taşınır 
Adli mercilerce müsadere kararı verilen                                       

hurda aksamlı taşınırlar
1.100,00 TL 300,00 TL 23.09.2019 10:30

3 İlgili kamu kurumlarına ait depoda Hurda aksamlı taşınır 
Kamu kurumlarına ait olup tasfiyesi istenilen                            hurda 

aksamlı taşınırlar
Kilogramı 0,75 TL 5.000,00 TL 23.09.2019 11:00

9-Telsiz cihazı ihalesine yukarıdaki maddelerin dışında Amatör Telsiz Dernekleri eğitim amacıyla kullanılmak üzere eğitim kurumları ve telsiz üretici ve satıcıları belgelerini sunmak üzere katılabilriler.

8-Söz konusu taşınırlar ihaleyi kazanana şartnamede belirtildiği şekilde teslim edilcektir.

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırlar yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında satış ihalesi yapılacaktır. 

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (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 belgeler)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,  

katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte

7-İhalesi yapılan taşınırlara ait her türlü vergi, resim, harç vs. diğer masraflar üzerine kalana aittir.

bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 

3-İhale dosyaları ile şartnameleri  mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

DİYARBAKIR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayrıştırma Lisans Belgesinin ihale dosyasına konulmak üzere Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir

d) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

e) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,      

f) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye


