KUÞU BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN ARAÇ SATILACAKTIR
Kuþu Belediye Baþkanlýðýndan:
1. Belediyemize ait çekme belgeli ekonomik ömrünü tamamlamýþ olan araçlarýn satýþ ihalesi,
Belediyemiz Baþkan Makam Odasýnda 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 45. Maddesine göre Açýk
Teklif (ARTIRMA) Usulü ile yapýlacaktýr.

.

2.1. Ýhaleye katýlacak olan istekliler aþaðýda istenen belgeleri Encümene sunmak zorundadýr.
2.1.1. Ýhale tarihine göre 1 yýl içinde alýnmýþ iþ veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi
(ikametgâh Belgesi ya da Ticari Ýkametgâh Belgesi) ve Nüfus Cüzdaný suretini. Tebligat için adres
beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numaralarý ile elektronik posta adresini belirten
belge (Ýstekli Tarafýndan Hazýrlanacaktýr.);
2.1.2. Kimlik Bilgileri ve /veya ihaleye katýlabilmeye dair yetki belgesi yazýsý.
2.1.3. Ýstekli Tarafýndan her sayfasý imzalanmýþ olan Kuþu Belediyesi onaylý þartname
2.1.4. Gerçek kiþi veya Tüzel kiþiler ihale tarihi itibari ile Belediyemiz Tahsilât servisinden alýnacak
olan “borcu yoktur” yazýlarýný dosya içerisinde Komisyona sunmak zorundadýr.
2.1.5.Ýþtirakçiler geçici teminatlarýný; ihale saatine kadar Kuþu Belediye Baþkanlýðý Tahsilât
Servisine nakit olarak yatýrarak alacaklarý Geçici Teminat Makbuzu ya da süresiz Banka Teminat
Mektubu olarak sunacaklardýr.
2.1.6. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgilisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri.
2.1.7. Vekâleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
3. Ýhaleye Katýlacak olanlarýn Þartnameyi almalarý zorunludur. Þartname Belediyemiz Fen Ýþleri
Müdürlüðünden 350,00 TL (Üçyüz Elli Türk Lirasý) karþýlýðýnda satýn alýnabilir.
4. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin Belediye' ye müracaatý gerekmekte olup; ihale gün ve saatinde
Kuþu Belediye Encümeninde hazýr bulunmalarý gerekmektedir.
5.Ýhaleye katýlmak isteyenlerin Belediyemize Þartnamede yazýlý olan belgeleri sunmalarý
gerekmektedir.
6.Ýhale Komisyonu 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapýp
yapmamakta serbesttir.
7. Posta telgraf ve faksla yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
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