
İLAN 

SÜLO ĞLU KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN 

Satışı Yapılacak Taşınır Mallar  

Sıra 
No 

MARKASI CİNSİ MO DEL YILI PLAKASI DURUMU BULUNDUĞU YER 
TAHMİNİ BEDELİ 

(TL) 
GEÇİCİ TEMİNATI 

(TL) 
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 

                      

1 Tofaş(Fiat) Otomobil 1991 22 HD 202 Tamir ile kullanılabilir. Süloğlu Hükümet Konağı Bahçesi 50.000,00 15.000,00 11.04.2023 11.00 

            Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen  taşınır malların satışı  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif  Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Merkez Mahahallesi Salih Omurtak Caddesi No:13 adresindeki Süloğlu Kaymakamlığı  
Milli Emlak Şefliği odasında veya Kaymakamlık toplantı odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

             1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. 

             2-  İhaleye katılmak isteyenlerin; 
                a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)   
                b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 

                c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, 
                ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, 
                d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut 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 sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına 

ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar. 

             3-  Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen 
hususları taşıması gerekmektedir.)  İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş , incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili hertürlü sorgulamaları yapmış,  ve  bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından 
ve borçlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıtlara ait gerekiyorsa ; hertürlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak , şerh 

kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemini yaptırmak geçmişlerine ait muayene gecikme bedeli vb. istenildiğinde bunlara ilişkin çıkacak hertürlü masraf alıcıya aittir.İhaleye katılanlar satışa çıkarılan araçı yerinde görmüş ve ona 
göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşıtların evvelce mevcut kusurlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. 

             4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

             5-Taşınır malların satışından doğacak her türlü vergi, K.D.V , resim ve harçlar alıcıya ait olacaktır.  Komisyon  ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir. 

          NOT:Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr ve https://edirne.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. 

  

                                                                          İLAN OLUNUR. 

                        

 


