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SÖĞÜT KAYMAKAMLIĞI 

Köyleri Hizmet Birliği 

 

KAMU TAŞINIR MALLARI ARAÇ SATIŞI  

İHALE İLANI 

 
1 Adet Binek Otomobil Satışı yapılacaktır. 

 
Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliği Başkanlığı adına kayıtlı aşağıda teknik özellikleri yazılı 1 adet 

Binek Otomobil Satışı  28.04.2007 tarih, 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme 

Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre 108.261,92.-TL (Yüzsekizbinikiyüzaltmışbir TL Doksaniki 

KRŞ)  muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 

yer almaktadır: 

 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER   : 

 

1 - İdarenin Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliği 

a) Adresi :Söğüt Hükümet Konağı 

b) Telefon ve faks numarası :0 228 361 3017 
c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 

adresi (varsa) 

:www.sogut.gov.tr 

 

İHALE KONUSU TAŞINIR MALIN : 

Madde 1- 

 

ARACIN ÖZELLİKLERİ ARAÇ 

Muhammen Bedel 108.261,92.-TL (Yüzsekizbinikiyüzaltmışbir TL Doksaniki KRŞ)   

Cinsi  Resmi Otomobil 

Markası Renault 
Tipi Fluence Prıvılege 105 DCI (110) EDC 

Aracın Plakası 11.TD.329 

Vites Tipi Otomatik Vites 

Modeli 2012 

Rengi Siyah 

Yakıt Türü Dizel 

Motor No K9KN8D054852 

Şase No VF1LZBL0E46654586 

Bulunduğu Yer Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliği 

 

İHALENİN                                     : 

Madde 2- 

         a) Yapılacağı Yer                                 : Söğüt Kaymakamlığı Toplantı Salonu 

         b)Tarihi ve Saati                                   :18/01/2021 Pazartesi günü Saat 14:00 

         c)Tekliflerin Verileceği Tarih ve Saati:Teklifler ihale saatine kadar verilebilir.  

 

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI   : 

Madde 3- Açık İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin; 

 1-İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir belge, 

 2-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişiliği 

temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 

 3-Tebligat adresleri gösterir belgeyi, 

 4-Teklifte bulunacak taşınır mal için yatırılacak %3 tutarındaki geçici teminat miktarını gösterir belgeyi, 

 5-İhale dokümanını satın aldığına dair belgeyi, 

 6-Şartname (imzalı) ibraz etmeleri şarttır 

 



 

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR : 

MADDE 4 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde 

birliğin ihalelerine katılamaz. 

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar. 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c) Birliğin ihale yetkilisi. 

ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 

kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli 

bulunmadıkları anonim şirketler hariç). 

(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. 

Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine 

ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

 

İHALE DÖKÜMANININ GÖRÜLEBİLECEĞİ VE SATIN ALINACAĞI YER: 

Madde 5- İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 100.-TL (YÜZ TL) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. (Dosya Alındı bedelleri Köyleri Hizmet Birliğinin Ziraat Bankası Söğüt Şubesi 

34508105-5002 no’lu hesabına yatırılacaktır.) 

 

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARININ YATIRILACAĞI YER: 

Madde 6-İhaleye katılacak olanlar, teklif ettikleri bedelin %3 ü tutarındaki geçici teminatlarını Köyleri Hizmet 

Birliğinin Ziraat Bankası Söğüt Şubesi 34508105-5002 no’lu hesabına yatırılacaktır. 

 

İHALE KONUSU MALIN GÖRÜLMESİ  : 

Madde 7-İhale konusu araçlar, ihaleden önce istekliler tarafından görülebilir. 

 

İDARENİN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBESTLİĞİ : 

Madde 8- 

1-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde birliğin serbest olduğu, 

2-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde birliğin serbest olduğu, 

3-İhale komisyonunca alınan ihale kararının en geç beş gün içerisinde ihale yetkilisince onaylanıp veya 

iptal edilmesinde birliğin serbest olduğu, 

 

 

DİĞER HUSUSLAR  : 

Madde 9- 

 1-Açık İhale Usulü ile sözleşme ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait ve araç satışı ile oluşan tüm 

noter masrafları ve bütün vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle sözleşme giderleri müşteriye 

aittir. 

2-Taşınır malla ilgili her çeşit vergi, resim, harç ve  mali yükümlülükler müşteriye aittir. 



3-Taşıt ihalelerinde (hurda taşıtlar dahil) Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisinin ödenmesinin gerektiği 

hallerde, müşteri tarafından verginin ödendiğini gösterir belgenin işlemlerin tamamlanmasından önce ihaleyi 

yapan idareye ibraz edilmesi gerekmektedir. 

4-Köyleri Hizmet Birliği tarafından gerçekleştirilen bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabii 

değildir.  Bu nedenle ihaleye katılan veya katılmayan kişiler ihaleye herhangi bir itirazda bulunamazlar. 

                                                                                                                              

                                                                                                                                      İLAN OLUNUR 
SÖĞÜT İLÇESİ KÖYLERİ HİZMET BİRLİĞİ 


