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TLrNCELİ iL ÖZEL İDARESİ

İl Encümeni Başkanlığı

İLAN

1. Tunceli il Özel İdaresi,ne ait aşağlda müammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve

saati makine parkına kayıtlı bulunan, aşağlda Plaka, marka ve cinsi belirtilen
araçlanmız ekonomik ömrünü doldurduklanndan kayttan düşümü yapılarak satışı

yapılacaktır, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu,nun 45.maddesi uyannca açık artırma

Suretiyle şartnamesi doğrultusunda satılmak üzere ihaleye konulmuştur,

2. İhaıe'Tunceli il Özel İdaresi, İl Enciimeni Toplantı Salonu,nda İl Enctimeni,nce

yapılacaktır.
ı, iıraı" Şartnamesi ve ihale dokiimanları Tunceli İl Özel idaresi - yatınm inşaat

Müdürİüğü'nde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 50 TL karşılığı satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur,

4. İstekiilerin ihaleye katılabilmeleri için evıaklannı, aşağıda belirtilen ihale tarih ve

saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir,

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar şunlardır:
a. İhaleye kaülacak isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

b. vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına noter tasdikli vekaletname ve noter

tasdikli imza sirküleri,
c. Tebligat adresi (Tiirkiye'de)
d. Aşağia belirtilen miktarlaIda Geçici Teminat,ınyatırıldığını gösterir belge,

.. i.i"iıil".in ortak girişim oımasi halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla

belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

f. Kanunu ikametgAhı,
ihaıeye katııacak iieklilerin hazırlayacağı evraklann tamamı asıl veya noter tasdikli

sureti olacaktır.
o. inui.v" telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. posta

yoluyla yapılacak başvurularda, 
-postada 

meydana gelecek gecikmeler dikkate

alınmayacaktır.
?. ihilr; katılan kişi ve firmalar, ihale şartnamesi ve dosyada bulunan tüm evıaklan

okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır,
8. Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir,

s. İnuı" Komisyonu 2ıı6 sayıi İ.anunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek

suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,
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