
SIRA

NO

TAHMİNİ BEDELİ KDV 

Hariç (Kutu / TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 25,00 TL 15.075,00 04.02.2021 11:00

 Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.van.csb.gov.tr, Türkiye genelindeki bilgiler ise www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Tel: (0432) 216 30 78 İLAN OLUNUR.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

c) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

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 belgeleri);

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen  taşınır malların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile hizalarında yazılı tarih ve saatlerde 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü Makam odasında (Erenkent Mahallesi Yeni TOKİ 1. Cadde No:18 Edremit/VAN)  toplanacak komisyon huzurunda

satış ihalesi yapılacaktır. (Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni sağlanarak, maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.) 

6- Yukarıda belirtilen  taşınır malın satış bedeli üzerinden %18 oranında K.D.V. alınacak olup her türlü vergi, resim, harç, katkı payı vb. giderler alıcıya aittir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğünde  ücretsiz olarak görülebilir.

b) İkametgah ilmuhaberi  ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numaranısını belirtir),Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge.

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından

yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerintüzel kişiliği temsile tam

yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3-İhaleye katılmak isteyenlerin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna göre Yivsiz 

Av Tüfekleri satışına izin veren Satıcılık (Bayilik) belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. 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.

VAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)

İLAN

TAŞINIRMAL SATIŞ İLANI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

Mİlli Emlak Müdürlüğü Deposu  

CİNSİ BULUNDUĞU YER

Sterling Marka 25'li 2000 kutu ve 

Meca Marka 25'li 1 kutu av fişeği 


