
S.NO CİNSİ Plaka No Modeli Muamman Bedeli Geçici Teminat İhale Saati

1 Hidromek Beko Loder Kazıyıcı yükleyici 11-42001 2011 325.000,00 9.750,00 10.00

2 Hidromek Beko Loder Kazıyıcı yükleyici 11-42002 2011 326.250,00 9.787,50 10,15

3 Hidromek Beko Loder Kazıyıcı yükleyici 11-42003 2011 330.000,00 9.900,00 10,30

4 Hidromek Beko Loder Kazıyıcı yükleyici 11-42004 2011 328.000,00 9.840,00 10,45

5 Hidromek Beko Loder Kazıyıcı yükleyici 11-42006 2011 396.250,00 11.887,50 11,00

6 Hidromek Beko Loder Kazıyıcı yükleyici 11-42007 2011 400.000,00 12.000,00 11,15

7 Hidromek Beko Loder Kazıyıcı yükleyici 12-42001 2012 398.750,00 11.962,50 11,30

8 Hamm Silindir 00-88116 2000 242.500,00 7.275,00 11,45

9 Hamm Silindir 00-88059 2000 241.250,00 7.237,50 13,15

10 Fatih Asfalt Distribütörü  Kamyon 04 AP 544 1997 186.250,00 5.587,50 13,30

11 Caterpil 938  Lastik Tekerlekli yükleyici 06-31002 2006 395.750,00 11.872,50 13,45

12 Hidromek 220LC Excavatör 05-40002 2005 181.250,00 5.437,50 14,00

                   İL DAİMİ ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

            Aşağıda cinsi, Plaka no.Modeli,Muammen bedeli,  Geçici teminatı   ve ihale saati belirtilen Araçlar 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ile 13.05.2022  tarihinde Ağrı  İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Daimi 

Encümen toplantı salonunda  ihale edilmek suretiyle satılacaktır.  

İLAN

      b) İhaleye iştirak eden tarafından alınıp imzalanmış Satış şartnamesi

      c) Gerçek Kişi olması halinde; Nüfus Cüzdan sureti ve imza beyannamesi, Tüzel Kişi olması halinde; Noterlikçe 

onaylı İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi son hali 

         1-Satışları yapılacak olan Araçlarla ilgili şartname ve  diğer bilgiler Mesai Saatleri içerisinde 13.05.2022  tarihi 

ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alınabilir.

       2-Taliplilerin ihale saatinden bir saat önce % 3 geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubu ile İhale 

Komisyonu Başkanlığına müracaatları gerekmekte olup, teminatı nakit olarak yatırmak isteyen isteklilerin de Özel 

İdare Genel sekreterliğinin 31034041-5001 T.C.Ziraat bankası Ağrı şubesi nezdindeki hesabına yatırmaları şarttır.

      3- İhaleye katılacakların Tebligat için  ikametgah adreslerini gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

      4- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen 

katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini vermeleri şarttır.

      5- Araçlar ihaleye katılmadan önce istekliler tarafından görülebilir.

      6- Fiyatlara KDV Dahil değildir.

      7. Araçların Arıza durumları ve diğer bilgileri Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesindeki Atölye formeninden 

öğrenilecektir.

      8- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

      9- Yukarda görüldüğü gibi  Her araç ayrı ayrı ihale edilecek ve Şartname bedeli Her  ihale için  650,00 TL dir. 

Şartname bedeli olarak yatırılacak tutarın İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-5001 

nolu hesabına yatırıldığına dair alınacak banka dekontu ve Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Teslimat Müzakeresi 

ile doküman satışı yapılacaktır. 

       10- Posta ile yapılacak müracaatlardaki  gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

                12 ADET ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SATIŞI

       11- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecek araç ve iş 

makinaları için  istenilen belgeler ile birlikte13.05.2022 Cuma günü saat 10:00’a kadar  İl Encümen Servisine teslim 

edilecektir.

       12- İhaleye girmek için son müracaat tarihi 13.05.2022 Cuma günü saat 10:00’a kadardır.

İHALEYE KATILA BİLME ŞARTLARI 

      a)- Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve 

süresiz, geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, 



     İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortaklardan en az % 51 paya sahip ortağın şartları sağlaması halinde diğer 

ortaklardan yeterlilik belgesi aranmaz.

İLAN OLUNUR

       İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde 

müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. 

      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

      f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

      g) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan

      h) Gerçek veya Tüzel kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumundan (5510 sayılı Kanuna göre) ve Vergi Dairesinden 

borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış belge

       d) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya 

benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası 

      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi, İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün 

ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine 

eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. 

      İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı 

ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. 


