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İKİZDERE BELEDİYESİ 

ARAÇ SATIŞINA AİT İLAN

1) İşin Konusu : Belediyemize ait aşağıda cins ve modelleri belirtilen araçlar 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2) İhalenin Yeri ve Zamanı : İhale İkizdere Belediyesi toplantı salonunda yapılacaktır. İhale 
tarihi 28.12.2022 Çarşamba günü saat 10:00’ da yapılacaktır.

3) Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

Cinsi Modeli Marka Plaka No Muhammen Bedeli Geçici
Teminatı

Hidrolik Şıkıştırmalı 
Çöp Kamyonu

1998 İveco
Otoyol 53 DH 438 80.000,00 TL+KDV 2.400,00 TL

4) Tekliflerin Veriliş Şekli ve Suresi: İstekliler, ihale komisyonları önünde sözlü olarak 
tekliflerini verecektir. İstekliler teklif verecekleri her araç için dosya sunmalıdır. İstekliler 
ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, tekliflerini 
iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı 
takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İstekliler gerekli 
belgeleri sunmak koşulu ile açık arttırmaya katılabileceklerdir. İhaleye artırımı en az 100,00 TL 
ve katları olacaktır.
5) Geçici Teminatın Verilmesi:

Teminat Mektubu dışındaki teminatların Ziraat Bankası İkizdere Şubesi 
TR32 0001 0004 4408 6121 3950 01 nolu İBAN’a yatırılması ve teminatın yatırıldığı belgeyi 
ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
6) İhaleye Katılım İçin İbrazı Gerekli Belgeler :
A-GERÇEK KİŞİLERİN :
a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge, 
b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu, 
c-İhale ile ilgili dilekçe, 
ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden 

onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir. 
e-Belediyeye borcu olmadığına dair belge 
f-Dosya satın aldığına dair belge 
g-Her sayfası imzalanmış şartname örneği
h- Kamu kurum ve kuruluşlarda ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin taahhütname 
dilekçesi

B-TÜZEL KİŞİLERİN :
a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g)(h) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, 
ayrıca,
b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri, 
c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2022 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, 
d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.



»

7) İhaleye Katılamayacak Olanlar:
Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
1. İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) 

kan ve sihri hısımları,
d) (DeğiÇik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları 

(bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).
2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

8) İhtilafların Çözümü : Bu şartnameden veya verilecek tekliflerden dolayı doğacak 
anlaşmazlıklarda Kalkandere Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9) Özel Hükümler :
a) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
b) Uygun fiyat ve koşulların tespitinde Belediye yetkilidir.
c) İhaleye iştirak için şartname alınması zorunlu olup şartname bedeli 100,00 TL.’dir.
d) Bu şartnamede hüküm bulunmayan durumlarda tüm ilgili kanun ve yönetmelikler geçerlidir.
e) Taşınır mal mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir. Artırmaya girenler satışa 
çıkarılan araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için araçların evvelce 
mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir sorumluluk kabul edilmez.


