OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIGINDAN
HURDA ARAÇ SATIŞ İLANI

1- Osmaniye İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü Hurda deposunda trafikten men edilerek toplanan farklı tip ve modeldeki taşıttan oluşan yaklaşık ağırlığı 80 ton olan araçların 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre; Açık Teklif Usulü ile tartıyla ton birim fiyatı üzerinden satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- İhale 13.03.2015 tarihinde saat: 14.00’de İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu; Adnan Menderes cad. Adnan Menderes Bulvarı. No: 49 Merkez / OSMANİYE adresinde yapılacaktır
Satışı yapılacak hurda araçların tahmini ağırlığı 80 ton (80.000 kg) olup, tonu 540,00 TL'den
(Beş yüz kırk Türk Lirası) toplam muhammen bedeli: 43.200,00 TL'dir (Kırk üç bin iki yüz Türk
Lirası).
3-İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
3.1.) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3.2.) İhale tarihine göre son altı ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir bir belgeyi,
3.3.) Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların noter tasdikli vekâletname ile vekil tayin
edilen kişiye ait noterden tasdikli imza sirküleri ve tüzel kişiliğini temsilen katılanların ise noterden tasdikli imza sirküleri örneğini,
3.4.) Tebligat adresinin iş veya ikametgâh adresine ilişkin belgedeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
.
3.5.) Geçici Teminat: İstekliler söz konusu hurda araçların satış ihalesine katılabilmek için
satın alacakları hurda muhammen bedeli 43.200,00 TL olup % 3'ü (Yüzde üç) oranında
1.296,00 TL (Bin iki yüz doksan altı Türk Lirası) geçici teminat mektubu veya banka dekontu,
3.6.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 03.05.2011–39453 sayılı genelgesi gereğince, İsteklilerin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden alınan ihale
edilen işin konusuyla ilgili 160106 ve / veya 160104 numaralı atık kodlarını içeren Çevre İzin
ve Lisans belgesine sahip olmaları ve teklif dosyasında sunmaları gerekmektedir.
3.7.) İdareden alınan ‘‘İhale konusu hurda malzemeyi yerinde gördüm, inceledim, tetkik
ettim’’ Beyanını içeren imzalı ve kaşeli yazılı beyanı teklif dosyasında idareye sunmak zorundadırlar.
4- İhaleye başvuracakların en geç ihale tarihi ve saatine kadar yukarıda belirtilen belgeler ile
birlikte bir dosya halinde ihale komisyonuna vermeleri.
5- İhale, ihale tarihinden sonra 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.
6- Satışa konu hurda miktarı tartılmak suretiyle belirlenecek olup, toplam ihale bedeli üzerinden damga vergisi ve sözleşme karar pulu tutarı alınacaktır.
7- İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Osmaniye İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü Cevdetiye Ek Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir ve aynı adresten 50 TL
(Elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.
8- Satışa konu hurda araçlar mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü Cevdetiye Ek Hizmet binasında görülebilir.
İD:59
9- Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

