ĠLAN
HASSA BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN BĠLDĠRĠLMĠġTĠR
Hassa Belediye BaĢkanlığının yetki ve tasarrufunda olan ekonomik ömrünü tamamlamıĢ, atıl durumda bulunan, trafikten
çekilmiĢ araçların 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile ihale edilerek satıĢı yapılacaktır.

1-SatıĢı yapılacak olan araçların listesi aĢağıda tabloda belirtilmiĢtir.
Plakası

Markası- CinsiTipi

2021/ 19

31 U 1838

Fatih-Kamyon180 SDT

2021/ 20

31 NP 690

2021/ 21

31 U 1344

Ġhale No

Tahmini
Ağırlık
(kğ)

Araç
Sınıfı

Motor No

ġase No

2006

N2

B160105073
1173

NMC180SDTL
K400384

9820 kg

BMCKamyon(Açık
kasa)-17025/FDT

1994

N2

50II5777

02872

10000 kg

HondaOtomobilSedan

2005

M1

D16V14514
512

NLAES75705
W911084

1164 kg

Modeli

Aracın Fiili Durumu
Aracın muayene ve
sigortası yoktur Araç
trafikten çekme belgeli
olarak satıĢı yapılarak,
araç devir iĢlemi
yapılacaktır.
Aracın muayene ve
sigortası yoktur Araç
trafikten çekme belgeli
olarak satıĢı yapılarak,
araç devir iĢlemi
yapılacaktır.
Aracın muayene ve
sigortası yoktur Araç
trafikten çekme belgeli
olarak satıĢı yapılarak,
araç devir iĢlemi
yapılacaktır.

Ġhale Bedeli

Ġhale
Geçici
Teminatı

Ġhale
Saati

21.000,00 TL +
KDV

630,00 TL

11:00

19.000,00 TL +
KDV

570,00 TL

11:10

19.000,00 TL +
KDV

570,00 TL

11:20

2- Ġhale için belirlenen geçici teminat % 3 olup, kesin teminat % 6 dır.
3- Ġhale 21.05.2021 tarihi Cuma günü yukarıda belirtilen ihale saatinde Hassa Belediyesi toplantı salonunda
yapılacaktır. Ġhaleye istekli çıkmaması veya ertelenmesi halinde 08.06.2021 tarihinde aynı Ģartlarda tekrardan ihale
edilerek satıĢı yapılacaktır.
4- Ġhaleye birinci baĢvurular 26.04.2021 tarihinde itibaren baĢlayıp 20.05.2021 tarihinde saat 16:00'da sona
erecektir. Ġhalenin tekrarı halinde birinci ihaleden sonra ikinci baĢvurular 01.06.2021 tarihinde baĢlayıp 07.06.2021
tarihinde saat 16:00'da sona erecektir.
5- Devlet Ġhale Kanunu ve diğer kanunlardan ihaleye yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 2531 Sayılı Kamu
Görevlilerinden Ayrılanların Yapamayacağı ĠĢler Hakkında Kanun kapsamında olanlar ile ihale komisyonunda görev
alanların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ihaleye katılamazlar.
6- Ġhaleye katılacak olan gerçek kiĢiler ihale saatinden önce her ihale için ayrı ayrı baĢvuru dilekçesi, nüfuz
cüzdan fotokopisi, yerleĢim yeri belgesi, geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz ile teklif veren tüzelkiĢi ise
ticaret sicil tasdiknamesi veya oda kayıt sureti, Ģirketi temsile yetkili kiĢi olduğunu gösteren noterce düzenlenmiĢ imza
sirküleri, diğer tüzel kiĢilerde ise yetkili organlar tarafından yetkili kılınan temsilciye ait tasdikli temsil (yetki) belgesi
ve imza sirküleri, ihaleye vekaleten iĢtirak edilecekse, ihalelere ve açık artırmalara iĢtirak, pey sürme, pey çekme,
taĢınır, taĢınmaz, gayrimenkul kiraya veya satın alınması yetkilerini içeren noterce düzenlenmiĢ vekaletname ve
ihaleye vekaleten katılacak olan kiĢinin imza sirküleri ile birlikte bizzat müracaat edeceklerdir. Elektronik ortamda
veya posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
7- Ġhale sözleĢmesi, sözleĢmeye davet tebliği yapıldıktan sonra yedi (7) gün içerisinde imzalanacaktır. Ġhale
bedeli sözleĢmeden sonra Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine veya T.C. Ziraat Bankası Hassa
ġubesi TR22 0001 0003 8531 4455 9750 01 IBAN nolu hesabına otuz (30) gün içerisinde peĢin olarak yatırılacaktır.
Ġhale bedeli sözleĢme ile aynı gün içerisinde ödenmesi halinde kesin teminat bedeli alınmayacaktır. Ġhale bedeli
yatırılmadığı veya eksik ödendiği takdirde ihale iptal edilecektir. Yatırılan tutar ile geçici veya kesin teminat bedeli
Belediyemize gelir olarak kayıt yapılacaktır. Ġhale bedelinin ödenmesinden sonra M1 ve N2 araç sınıfında bulunan
araçların Artes kayıtlarında araç tescil devri yapıldıktan sonra araç teslimi yapılacaktır.
8- Ġhale edilen araçlara ait her türlü resim, vergi, harç vb. giderleri alıcıya ait olacaktır.
9- Ġhale uhdesinde kalan ancak ihale bedelini yatırmayanlar aynı aracı ileri ki bir tarih de yeniden satıĢa
çıkarıldığında daha ucuza ihale edilirse aradaki fark Ġcra Ġflas Kanunu kapsamında önceki uhdesinde kalandan tahsil
edilir.
10- Ġhale Ģartnamesini Belediyemiz web sitesi olan www.hassa.bel.tr veya Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden
ücretsiz olarak temin edilebilir. SatıĢı yapılacak olan araçlar Hassa Belediyesi araç garajında görülebilir.
Ġlan olunur. 26.04.2021
Hassa Belediye BaĢkanlığı

