
İHALE İLANI 

ÇAVUŞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1- Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurmuş olan aşağıda cins, model ve durumu belirtilen araçlar ile iş 

makinesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre (Açık teklif Usulü ile) satılacaktır. 

2- Satılacak olan araçlar ve muhammen bedelleri aşağıda belirtilmiştir. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim ve 

harçlar ihaleyi alana aittir. 

PLAKA NO MARKA MODEL İMALAT YILI MUHAMMEN BEDELİ 

28 AU 269 Magirus Özel Amaçlı 

(Cenaze Yıkama Aracı) 

1997 15.000,00 TL 

28 ABD 275 Isuzu Özel Amaçlı 

(Cenaze Yıkama Aracı) 

1986 25.000,00 TL 

3- İhale :  

a. 28 AU 269 Plaka nolu araç için 18/07/2022 tarihinde 14:00’da; 

b. 28 ABD 275 Plaka nolu araç için 18/07/2022 tarihinde 14:30’da; 
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adresinde bulunan meclis toplantı salonunda Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.  

4- İstekliler her bir araç ve iş makinası için ayrı ayrı ihaleye katılacak; Tahmin edilen bedelin %3’den az 

olmayacak şekilde her bir araç ve iş makinesi için ayrı ayrı geçici teminatlarını 18/07/2022 pazartesi günü saat 

13:30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakden yatıracaktır. 

5- İhaleyi alan ihale bedelini 15 gün içinde peşin olarak yatıracaktır. 15 gün içerisinde ihale bedelini ödemeyenler 

her hangi bir hak iddia edemeyecekleri gibi teminatları gelir kaydedilecektir.  

6- İhaleyi alan şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır, ihaleyi yapıp yapmamakta ihale komisyonu serbesttir. 

7- İhaleye ait şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

8- İhaleye katılabilmek için; İsteklilerin 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. 

Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmaları; Anılan Kanun ve 

Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmaları; Ayrıca aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gereklidir. 

Gerçek kişiler; 

Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası) 

İkametgâh belgesi 

Şartname alındı belgesi 

Tüm sayfaları “OKUDUM” yazılarak imzalanmış şartname, 

Vekil olarak katılması halinde vekaletname. (Aslı) 

Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge. 

Tüzel Kişiler; 

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

Tebligat için adres beyanı. 

Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya 

sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi. 

Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve 

yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi) 

Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz 

olacaktır.) 

İhale şartname bedeline ait makbuz 

Tüm sayfaları “OKUDUM” yazılarak imzalanmış olan ihale şartnamesi. 

İlan olunur. 


