
SIRA 

NO
DOSYA NO TAHMİNİ 

BEDEL (TL)

GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL)

İHALE 

TARİHİ  

İHALE 

SAATİ  
Açıklama BULUNDUĞU YER

1 42-2022 1,50 kg 750,00   23.09.2022 11:00
Taşınır mal bulunduğu kurumdan teslim 

alınacaktır.
Kütahya Defterdarlığı

8- Söz konusu ihaleye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca (Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü) verilen 150101  (Kağıt ve Karton ambalaj) kodlu izin belgesine sahip firmalar katılabilecektir.

KÜTAHYA ÇEVRE  ŞEHİRCİLİK  VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞI

3- İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi

Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik

edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler

dikkate alınmayacaktır.

Hurda Kağıt Satışı

CİNSİ

MİKTARI                                

(YAKLAŞIK 

/KALEM)

1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi uyarınca Pazarlık  Usulü ile belirtilen  tarih, saat ve tahmini bedel üzerinden Kütahya  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda   yapılacaktır.

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler   https://kutahya.csb.gov.tr  web sayfalarından öğrenilebilir.

7- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kütahya  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4-Satışa konu taşınır malların teslim alınıp nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliğ Bakanlığı tarafından bu doğrultuda hazırlanan yönetmelik hükümlerine uyulması 

gerekmektedir.

2500 Kg

5- Taşınır malların satışından doğacak olan KDV, diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler  ilgili tarafından karşılanacaktır.

2- Taşınırlar mevcut halleriyle hurda olarak ihaleye çıkarılmıştır. İstekliler menkul malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaktır. Mevcut kusur, eksiklikler  ve varsa borçlarından dolayı İdaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. 


