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Birliğimize ait faal durumda olan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu ile muhammen
bedeli yazı|ı olan hizmet aracımız, Birlik İhale Yonetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale
Usultl ile kapalı teklif almak ve gerek duyulması halinde akabinde yapılacak açık artırma yoluyla
satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

ıhalevi yapan Birliğin:
a) Adı : Dinar Ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi : Dinar Kaymakamlığı Hüktimet Konağı Kat:2 DİNAR
c) Telefon ve Faks Numarası : O 272 353 50 82 l 353 17 7| - 0272 353 29 84
d) Elektronik Posta Adresi :

e) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

ihale konusu isin :

İhalenin Adı . 03 FR 141 Plakalı Volvo 560 2.0T Otomatik Vites -Premium Paket
Sunrooilu 2008 Model Otomobil Satışı

Tüni ve Niteliği : Açık İhale -Satış
Miktarı : 1 Adet Otomobil Satışı
Teslim Yeri : Dinar İlçesi (Merkez)
İşin Süresi : İhale onayı kararı tebliğine müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde bedel

ödemesi ve devri tamamlanacaktır.

l-İhale, Birlik İhale Komisyonu olan Birlik Encümenince 05l09l2O18 günü saat lO:30' da
Dinar Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

A-GERÇE« rİşİr,nnİN:
a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b-Geçici Teminat Dekontu,
c_ihaıe ile ilgili dilekçe,
ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname

onaylı imza sirktileri örneğini komisyona vereceklerdir.

Aracın
Plakası Cinsi

Markası
Tini Özeilikleri

Modeli
Rensi kilometresi

Muhammen
Bedeli TL.

Geçici
Teminat

03FRl4l Otomobil
Volvo 560 2.0T
otomatik vites
premium paket

sunroof lu

2008
Siyah 207.000 45.000,00

(KDV Hariç)

l 350.00 TL
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B-TüzEL rişir,ıniN:
a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında,

aynca;
b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirktıleri ve yetki belgeleri,
c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticari Sicil Gazetesi.
3-İhaleye katılmak isteyen tatipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartname

ve KDV hariç verdikleri fiyat teklif mektubunun bulunduğu dosyayı ihale saatinden önce Birlik
Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

4-Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
S-Satışı yapılacak araç mesai saatleri arasında Dinar Hükümet Konağında görülebilir.

İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın
ewelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

6-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Birlik Müdürlüğünden üçretsiz olarak
temin edilebilir.

7-İstekliterin ihaleye katılabilmesi için geçici teminatın T.C. Ziraat Bankası Dinar
Şubesindeki TR86 0001 0000 2332 9049 4850 03 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontu vermek
zorundadır.

8-İhaıe bedeti KDV hariç olup, ihale bedelinden kaynaklanan o%1 oranında KDv, yo0,569
(bindebeşyüzatmışdokuz) karar pulu bedeli, %0,948 (Bindedokuzyüzkırksekiz) Damga Vergisi ile
birlikte peşin olarak yatıracak, devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafindan karşılanacaktır.
Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir
tarihi itibari ile ihale makamına aittir. Aracın devir ve tescil masrafları devir tarihinde ilgili
mercilere, ihale alıcısı tarafından nakit olarak ödenecektir.

9-Şartnamenin uyguIanmasından doğacak her türlü anlaşmazlı klarda DINAR Mahkemeleri
yetkilidir.

ıO-ihale Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak
olup, idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,

11-İlanda belirtilmeyen madde ve hükümler için şartnamedeki hükümler geçertidir.
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