
 ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN TAŞINIR SATIŞ İLANI

Tedavüldeki Türk Parası tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi

odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 

tam yetkili oldukları gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak

tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.(Geçici Teminatların Nakit Yatıralacağı hesap:

Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi TR27 0001 5001 5800 7289 3599 18 İban numaralı hesabına)

Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.

No Plakası Cinsi Modeli Marka Rengi Şase No Motor No Tahmini BEDEL (KDV Hariç) Geçici Teminat %3 İhale Tarihi İhale saati

1 27 j 4182 2016 Renault VF1RFD00356259291 R9ME409C044928 278,813.00 TL 8,364.39 TL 3/24/2021 14:00

1-) Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınırların ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Açık teklif usulü yapılacaktır.

2-) İhale 24/03/2021 Günü saat 14/00 'da Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda toplanacak komisyonca yapılacaktır.

3-) İhaleye Katılacakların;

       a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

       b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

       c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

       d) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğe uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları

4-) Postayla yapılacak olan müracatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir

5-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şahinbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Muhasebe Biriminde görülebilir ve araç başı 50 TL

ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak firma/kişi teknik şartname ve eklerini satın almadığı takdirde ihaleye teklif veremez.

6-) Yapılacak araç satış bedelleri üzerinden KDV ve diğer vergi,resmi ve harçlar tahsil edilecektir. 

7-) İhaleye katılanlar, satılığa çıkarılan araçların ilanda belirtilen yerlerde hali hazırda durumu ile görmüş ve ona göre teklif etmiş sayılacaktır.

8-) İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-) İhale ile ilgili bilgiler http://www.sahinbey.gov.tr ve https://www.sahinbeysydv.gov.tr/sydv adresinden öğrenebilir.
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