
SIRA 

NO
CİNSİ MİKTARI

TAHMİN EDİLEN 

BEDEL (TL)

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ (TL)

İHALE 

TARİHİ
İHALE SAATİ

1 Orman emvali ağaç
Toplam 4 adet 0,905 

m³ dikili hacim
80,00 16,00 3.06.2020 10:00

2 Hurda kağıt Yaklaşık 6.000 Kg 0,59/Kg 708,00 3.06.2020 10:30

TAŞINIR SATIŞ İLANI

BULUNDUĞU YER

Isparta Defterdarlığı      (İstiklal 

Mah. 8256 ada 235 parsel)

Milli Eğitim Müdürlüğü

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

  (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

İLAN OLUNUR

İhale ile ilgili diğer bilgiler 0 246 224 13 00 nolu telefondan da öğrenilebilir.

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belgeyi (İdaremizden de temin edilebilir. ),

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî 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,

2- İhaleye katılacakların;

f) Taşınır satış ilanında bulunan 2 inci sıradaki ihaleye katılacakların Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazınımı Tebliği gereğince lisans belgesine sahip 

olmaları ve ilgili Kurum yazısı ve eki listeyi,

1- Yukarıda  nitelikleri belirtilen taşınır malzemeler ile yivsiz av tüfekleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi kapsamında Pazarlık Usulü ile 

hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Isparta  Milli Emlak  Müdürü odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.

ihale saatinden önce Komisyona vermeleri gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Isparta Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.  

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi, ( a-Tedavüldeki Türk Parası, b- Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c- Hazine 

Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler -Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu 

işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır. )

5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce 

Komisyona ulaştırılması şarttır.  Postada  meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

4- Satışı yapılacak malzemelerin satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek olup, satış bedelleri üzerinden alınacak her türlü vergi, resim, harç, katkı payı vb. giderler 

alıcıya aittir. Taşınır satış ilanının 1 inci sırasında bulunan melzemenin satış bedeli üzerinden %18 KDV alınacaktır.

d) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı,


