DİYARBAKIR İLİ
HAZRO İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
1- Diyarbakır Hazro Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına ait 1 Adet Araç 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanununun 45. maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye
konulmuştur.
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2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Hazro Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında bedelsiz
olarak görülebilir.
3- İhale 19/05/2022 Perşembe günü, saat 10:00’da ve 10:40’da Hazro Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı
Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye girecek kişilerin ihale gününden evvel muhammen bedelinin % 10’ u olan geçici teminatlarını Ziraat
Bankasına yatırıp teminat dekontunu ihale saatinden önce ibraz etmeleri şarttır.
5- İhaleye girecek kişilerin aşağıda yazılı belgeleri sunmaları gerekmektedir.
a) Kanuni ikametgâhına ait belge, tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Varsa Kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya üyesi olduğu mesleki kuruluşundan
verilen üyelik belgesi,
c) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
d) Ortak girişim olması halinde ortak girişim belgesi,
e) Noter tasdikli imza örnekleri,
f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimse için verilen vekâletname ile
vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza örneği,
g) Geçici teminat belgesi,
6- İhale uhdesinde kalacak kişi 5 gün içerisinde ihale bedelinin, % 6’ sı kati teminat, 15 gün içerisinde ihale
bedelinin tamamının, yatırılmaması halinde teminatlar irat kaydedilecektir.
7- ihale bedelinin tamamının yatırılmasına müteakip araç devir işlemleri yapılacaktır.
8- İhale uhdesinde kalacak kişilerin ihale bedelinin nakden yatırılması gerekmektedir. Mahsuplaşma kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
9- Belirtilen süre içerisinde satış bedelinin ödenmemesi durumunda ihale feshedilecek ve geçici teminatı
Kurumumuza gelir olarak kaydedilecektir.
10- Araç satış bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.
11- İhale Komisyonu haddi layık görülmedikçe ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12- İhaleden dolayı Tahakkuk edecek vergi, resim ve her türlü harç alıcıya aittir.
13- Son Müracaat tarihi, İhale tarih ve saatine kadardır
14- İhale ile ilgili araçlar ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Hazro Sosyal Yarımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Başkanlığında görülebilir.
15- Bu şartnamenin veya yapılacak sözleşmenin hüküm ve takibinden doğabilecek ihtilaflar HAZRO
Mahkemeleri’nde çözümlenir.
Adres: Hürriyet Mah. Şehitlik Cad. Hükümet Konağı Kat:2 Tel: 0 (412) 671 22 18

İLAN OLUNUR.

