
   

 

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İHALE İLANI 

 

1. İdarenin  

a) Adı                                       : Turhal Belediye Başkanlığı  

b) Adresi                                  : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1  60300 Turhal – TOKAT 

c) Telefon – Faks Numarası     : 3562751031 – 3562761156 

2. İhalenin Konusu: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı       : 37 adet Servis Araçları “ S “ Plaka 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 45  maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesine çıkarılacaktır 

3. İhalenin  

a) Yapılacağı yer           :Belediye Encümen Odası    

b) Tarihi ve Saati           :01 / 03 / 2018 – 10 
00 

             

c) Dosya Teslimi         :İhaleye iştirak edecekler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 01.03.2018 

Perşembe günü saat 09:30
   

a kadar Belediyeye teslim edeceklerdir. 

4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler 

a) Özel Şahıslar;                              b) Tüzel Kişilikler                  

- Kanuni ikametgâh                  - Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi. 

- İmza sirküsü         - Yetki belgesi 

- Tebligat adres beyannamesi     - İmza sirküsü 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi ( T.C kimlik numaralı)    - Tebligat adres beyannamesi  

                                                           - Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Ortakların ) 

                                                                                    - Sicil Gazetesi  

c) Geçici teminat belgesi 

d) Belediyemizden borcu yoktur belgesi  

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname 

5. Servis Araçları “ S “ Plaka K.D.V hariç, beher adedi 8.500,00 TL muhammen bedelle ve artırımlar da 

100,00 TL ve katlarından olmak üzere satış ihalesi yapılacaktır.  

6. Geçici teminat miktarı; ihaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı 

kanunun 25. maddesi uyarınca plaka başına en az % 3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. nakit 

veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar Belediyeye yatırılacaktır. 

7. Satışı yapılacak olan Servis Araçları “ S “ Plaka bedeli; Sözleşmeyi müteakip 15 gün içerisinde peşin 

olarak ödenecektir. Ancak 2886 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine istinaden 57 nci maddede yazılı süre 

içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, 

sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.    

8.  İhaleden doğacak kanuni kesintiler, Sözleşme Giderleri, Tellâliye, Damga vergisi alıcıya aittir. 

9. İhaleden doğacak kanuni kesintiler, Sözleşme Giderleri, Tellâliye, Damga vergisi alıcıya aittir. 

10. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

11İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

12. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz 

görülebileceği gibi iştirak edecekler plaka başına 500,00 TL karşılığında temin edebilecektir.    

13. İhale sonrasında Servis Araçları “ S “ plaka sahibi olanlar belediyemiz tarafından hazırlanan yönetmelik 

hükümlerini yerine getireceklerdir. 

14. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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