
İHALE İLANI 
 

DÜZİÇİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 
ARAÇ SATIŞ İLANI 

 
Birliğimize ait faal durumda olan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka numarası yazılı olan 

aracımız, Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kapalı teklif almak 
ve akabinde yapılacak açık artırma yoluyla satışı yapılacaktır.  

1 - İdarenin 
 a) Adresi : Hürriyet Mahallesi Kıraç Sokak Dış Kapı No:16 Kat:02 No:206-207 

                                                                                         Düziçi/OSMANİYE 
 b) Telefon ve faks numarası         : 0 328 876 1700 – 0328 876 1416 

 c) Elektronik posta adresi (varsa) : duzicikhgb80@gmail.com 

2 - İhale konusu                                : Araç Satışı 
 a) Niteliği türü ve miktarı               : Araç Satışı – 1 Adet 
 b) Yapılacağı yer : Hürriyet Mahallesi Kıraç Sokak Dış Kapı No: 16 Kat:02 No:203 Toplantı Salonu 

                                                                                                                              Düziçi/ OSMANİYE 

Aracın 
Plakası 

Cinsi 
Markası 

Tipi 
Modeli ve 

Rengi 
Kilometre

si 
Yakıt 
Türü 

 
Muhammen 

Bedel 

80 AU 726 Otomobil 

 
Volkswagen 

Passat/Highline 
2.0 TDI 

2006- Derin 
Siyah Bej 

247.719 Dizel 

 
 
59.708,33.TL 

 
3 - İhalenin 
 a) Yapılacağı yer : Hürriyet Mahallesi Kıraç Sokak Dış Kapı No: 16 Kat:02 No:203 Toplantı Salonu 

                                                                                                                              Düziçi/ OSMANİYE 
b) Tarihi ve saati : 27.02.2020- 11.00 

4- İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri; 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER : 
 
GERÇEK KİŞİLERİN : 

a) Kanuni İkametgâh adreslerini gösterir belge/ikametgâh, 
b) Geçici Teminat dekontu veya makbuzu, 
c) İhale dokümanı satın aldığına dair dekont veya belge, 
d) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 
e) Adli Sicil Kaydı, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter 

tasdikli imza sirkülerini, 
g) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu örneği,  
h) İdari şartname istekli tarafından imzalanarak teklif zarfına konulacaktır, 
i) İdareden temin edilecek matbu formlar, 

 
TÜZEL KİŞİLERİN : 

j) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta 
adresi,  

k) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu örneği,  
l) İdari şartname istekli tarafından imzalanarak teklif zarfına konulacaktır. 
m) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin 
kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ortakları ile sermaye ve ikametgâh adresini gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi 

n) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter 
tasdikli imza sirkülerini, 

 
 

mailto:duzicikhgb80@gmail.com


 
 

o) Tüzel Kişi olması halinde yetkili kişiye ait yetki belgesi ve eki noter tasdikli imza sirküsü. 
p) Nüfus cüzdan fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi.  
q) İhale Dokümanı satın alma belgesi. 
r) İdareden temin edilecek matbu formlar, 
s) İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici 

teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak yatırılmak istenilmesi halinde Düziçi Köylere 
Hizmet Götürme Birliği İş Bankası Düziçi Şubesindeki TR30 0006 4000 0016 0310 2820 48 
nolu hesabına yatıracaklardır. 

5- İhale; Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi gereğince Açık İhale usulü ile 
yapılacaktır. (Kapalı Zarf, Ardından Açık Arttırma) 

6- Satışı yapılacak araçlar mesai saatleri arasında Birliğimiz Başkanlığında görülebilir. İhaleye 
girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce 
mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez. 

7- İhale bedelinden kaynaklanan Damga Vergisi, 2. Ele ait KDV ile devir ve tescil masrafları 
tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır. Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm 
vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibari ile Birliğimiz Başkanlığına aittir. Aracın devir 
ve tescil masrafları devir tarihinde ilgili mercilere, ihale alıcısı tarafından nakit olarak 
ödenecektir.  

8-  a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan 
sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın 
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait 
alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 
ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile 
tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu İdare bilgileri yazılır. 
 
 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif 
edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, 
düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili 
kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış 
sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının 
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak 
yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 
düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. 
 
9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

10- İhale dokümanına Düziçi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 
dokümanı 100,00.TL karşılığı verilmektedir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 

12-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Düziçi Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri yetkilidir. 

13-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

14-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler ve Birlik İhale Yönetmeliğindeki 
hükümler geçerlidir.  

15- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği. 

16-Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 sayılı Kanununa tabi değildir. İhale, Köylere Hizmet 
Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır. 



 

 

17-İhale konusu araçlar, ihaleden önce istekliler tarafından birliğimize müracaatları halinde Birlik 
görevlilerimiz tarafından gösterilecektir. 
 
18-İhale üzerinde kalan istekli, söz konusu aracın bedelini 7 takvim günü içerisinde Birliğin İş 
Bankası Düziçi Şubesindeki TR30 0006 4000 0016 0310 2820 48 nolu hesabına yatırmak ve aracın 
devrini almak zorundadır. Söz konusu bedelin 7 takvim günü içerisinde Birliğin hesabına 
yatırılmaması veya aracın devrinin alınmaması durumunda isteklinin teminatı Birliğe irat 
kaydedilecek ve genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 
 
18- Telgraf, Faks Ve Posta Yoluyla Yapılacak Müracaatlar Kabul Edilmeyecektir 

İlan Olunur.    

                          
       17.02.2020 

  Mutlu ALMALI 
    Kaymakam 
   Birlik Başkanı 


