
SIRA 

NO
DOSYA NO TAHMİNİ 

BEDEL (TL)

GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL)

İHALE 

TARİHİ  

İHALE 

SAATİ  
Açıklama BULUNDUĞU YER

1 42-2022-3 10.000,00 2.000,00 24.06.2022 11:00
Taşınır mallar bulunduğu kurumlardan 

teslim alınacaktır.
İlgili Kamu Kurumları

2 42-2022-4
Kilogram 

1,30TL
910,00   24.06.2022 11:10

Taşınır mallar bulunduğu kurumlardan 

teslim alınacaktır.
İlgili Kamu Kurumları

7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler   https://kutahya.csb.gov.tr  web sayfalarından öğrenilebilir. Tel: 0 274 223 60 75/166  İLAN OLUNUR

3- 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 ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu doğrultuda hazırlanan yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Yaklaşık 3500 kg

Muhtelif Hurda Taşınır Mal

1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi uyarınca Pazarlık  Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Kütahya  

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda   yapılacaktır.

26 Kalem

5- Taşınır malların satışından doğacak olan KDV, diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler ile araçların noterlerden kaydının kapatılmasına ve hurdaya ayrılmasına ilişkin tüm giderlerde ihaleyi kazanan  tarafından karşılanacaktır.

KÜTAHYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) İhalesine katılınacak taşınır malın hizalarında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık (Muhasebe Müdürlüğü veya  Malmüdürlüğü) veznelerine (Talep edilen taşınmaz / taşınır için yatırılacak geçici teminat olduğu 

belirtilerek) yatırılması)) ,  veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli)  veya 

Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına 

yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)

d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel 

hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya 

teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel 

kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

Hurda Kağıt Satışı

CİNSİ

MİKTARI                                

(YAKLAŞIK 

/KALEM)


