
ARAÇ SATIŞ İHALE İLAM

r.c.
GEREDE KAYMAKAMLIĞI 

Köylere Hizmet Götürme Birliği

Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait “14KH800 PLAKALI 2012 MODEL SKODA 
SUPERB 2.0 TD1 4X4 ELEGANCE TİPTRONİC” aracın satış işi 05.01.2022 tarihinde açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin

a) Adresi: SEVİLLER MH. HÜKÜMET CD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:2
b) Telefon ve faks numarası: 03743113103 - 03743115634
c) Elektronik posta adresi (varsa):

2 - İhale konusu işin
a) Niteliği türü ve miktarı: 1 adet “ 14KH800 PLAKALI 2012 MODEL SKODA SUPERB 2.0 TDI 4X4 

ELEGANCE TİPTRONİC” araç satışı
b) Muhammen bedeli: 261.000,00 TL
c) Geçici teminat bedeli (%3): 7.830,00 TL

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer: Gerede Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 05.01.2022 - 15:00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; aynca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter 
tasdikli imza beyannamesi.
3 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü artırma yöntemi ile yapılacaktır.
4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5 - İhale dokümanına Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur. İhale dokümanı bedelsiz verilmektedir.
6 - İstekliler teklif edilen muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminatı Gerede Köylere Hizmet 
Götürme Birliğine ait Ziraat Bankası Gerede Şubesi TR680001000055108906245002 iban nolu hesabına 
yatıracaklardır veya süresiz teminat mektubu vereceklerdir.
7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
8 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
9 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte 
serbesttir.
10- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.

Kaymakam 
Birlik Başkanı


