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2009 Model Toyota Avensis 1.6 Elegant Araç Satılması İşiMarka : Toyota
ModeI :2009
Cinsi : Otomobil

lip; : T25 Avensis 1.6 Elegant
Yakıt Türü : Benzin
Silindir Adedi : 4
Silindir Hacmi : l598 cm3
Motor Gücü : 8l kw
Net Ağırlığı : 1375 kg
Lastik Ebatı : 205/55Rl6
Renk : Gümüş Gri
Kilometre : l77.000

İxl:T:lll .rl,.si l0 (on) gündür Ve süre sözleşmenin imzalandığl tarihtenIIıDaren başlar. lhale üzerinde kalan.istekli, sözleşmenin imzalandÇı

lT]|[:]li_!I." on ( l0).gün içinde ihale bedelinin ,rrur-İİrİlgin
nesabına yatırıp aracın devrini aImak zorundadır

l- Idarenin;
a) Adı
b) Adresi
c) Telefon nlımarasI
d) Faks numarası
e) Elektron ik posta

2- İhale konusu işin;
a) Adı
b) Satılacak olan aracın
özellikleri

c) Işe Başlama ve İşin Süresi

3- İhalenin;
a)Yapılacağı Yer

b)Tarihi ve Saati

Babaeski Kaymakamlığı Toplantı Salonu
( Hükümet Konağı kaı ] Babaeski.4(lRKLARELİ)
l8.12.2020 Cuma günü saat l4:00

İ;İ[İ[f 
Katılabilme Şartları ve isteırilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak

4'l- GerÇek kiŞi olması halinde, Y_erleŞim yeri ve diğer adres bilgisi( nüfus müdürlüğünden alınacak), nüfus cüzdanıömeği veya nüfus cüzdanı fotokopısı.
4'2:fÜzel kiŞi oInıası halinde. mevzuatı. gereği. tüze| kişiliğin siciline J<ayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya SanayiOdasından ihaleYe ilıŞkin ilk ilanın )'apıldı-gı y,'İ ;ç",l.ina. uİ,-nr§, tüze] kişiliğin siciJe kayıtlı olduğuna dair belge.
l*^t\llIl:.ınıe 1eık.i.li ıılduğunu gOrıeren imİa n"lurnur..İ rela lmza Sirküleri.a,Uerçe\ klşl oIma5ı haIinde. noter ıasdikli imza beyannamesi.
b)Tüzel kiŞi olması halinde, ilgisine.göre ttızeı ı<işiıigİn 

-ortaklan, 
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

İ:T::]ffil[f,H"İ;ij,?ilİJ;"1.11t;u goste,ir rica.et siciı Gazetesi 
""y";, il;,;;;;tevsik eden beigeier

4.4_Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklifmektubu
4.5-Geçici Teminat Belgesi.
4'6-Vek6leten ihaleYe katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi iIe noter tasdikliiınza beı,aıııaıııesi.
,1.7-İhale doküıraıının satın alındığııra dair belge,

5- ihaıe dokümanı Babaeski ilcesi KöYlere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.ihale.Dokümanı Bedeli ı00,00 TL'oİ. iır"ı"v" İ"ı.ıİt r}"."İİr"ı"", ihale dokümanını satın almaları zorunludur.lstekliler ihale doküman bedelini 
. 

Halkbanİ. s"ıu".ı.i §rb".İ rnsı oooı 2009 5540 0016 0000 32 numaralıbanka hesabına firına adı ve işin adı belirtilerek yatıralil""-"tİ"J;..



6-Teklifler 18.|2.2020 Cuma günü saat l4:00'e kadar Hükümet Konağı Kat 3 Babaeski Kaymakamlığı
Babaeski/KlRKLARELİ adresindeki Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Ğötürme Birliği İhale komisyoıİu
Başkanlığına veri|ebilir. Posta iIe veya iadeli taahhütlii olarak teklif verilemez ve bu şekilJe gönderilen tek'İifler
değerlendirilmeye alınmaz.

7-1stekliler teklil ettikleri bedelin %3 iinden az olmamak üzere kendi belir|eyecekleri tutarda geçici teminat
ıereceklerdir, Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici temiııat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme
dışl blrakılacaktır. Geçici teminat bedelini Halkbank Babaeski Şubesi TR58 000l 2009 5540 0016 0000 32
nunıaralı banka hesabına firma adı ve işin adı belirtilerek yatırabilecek|erdir.

8-1haleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce
ınevcut kı.ısurlarıı,ıdan doIayı hiç bir sorumluluk kabul edilemez.

9-lhale bedeli KDV hariç olup, ihale bedelinden kaynaklanan KDV, Damga Vergisi i|e devir ve tescil masrafları ile
f'eııni ınuayene ve sigorta ücretleri tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır. Devir tarihine kadar doğan tüm vergi
borçları ile varsa ırafik cezaları devir tarihi ilibari ile iha|e makamına aittir. Aracın devir ve tescil masrafları der ir
tarihinde ilgili mercilere, ihale alıcısı tarafından nakit olarak ödenecektir.

l0- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilirler.

l l-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.

l2-Babaeski İlçesi Köylere Hizmet Cöti,irme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 28 Nisan 2007 gün
ve 26506 sayılı

Ihal e Kanunu,4735 sa
Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.473.1

yılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhİle Kanunuı,ıa tabisaı ılı kaıırı,ı
değildir. Ancak, Ihaled
473 5 savılı Kamu lhale

İlan olunur:04.12.2020

eki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4'734 sayılı Kamu lhale Kanunu,
Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili h leri uygulanır
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