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ORDU YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI DEMİRBAŞINA KAYITLI EKONOMİK 

ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 1 ADET ARACIN SATIŞ İHALESİ 

Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Demirbaşına Kayıtlı Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 

1 Adet Aracın Satış İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin: 

a) Adı : Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

b) Adresi : 
Karşıyaka Mah. Atatürk Bulvarı No:336/ D Blok 3.Kat 
Altınordu/ORDU 

c) Telefon ve faks numarası : 0(452)6664066 – 0(452)6664566 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası 

: http://www.ordu.gov.tr/yikob/duyurular 

2- İhale konusu taşınır mal satışının: 

3- İhale Konusu taşınır malın niteliği ve türü: 

4-     

 

5-  İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler: 

       İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri -eksiksiz olarak- dosya halinde ihale 

gününden önce İdareye sunmaları gerekmektedir: 

a. İhaleye istekli olanlar komisyon önünde hazır bulunmayacaksa ihale saatine kadar 

komisyona ulaşması şartı ile Şartname ekinde yer alan standarda uygun teklif mektubu 

(Teklifin rakam ve yazı ile açık olarak TL cinsinden yazılması zorunludur.) 

b. İhaleye istekli olanlar tarafından muhammen bedelin %3’ünden az olmamak üzere 

(2400 TL-İKİBİN DÖRTYÜZ TÜRK LİRASI) nakit olarak yatırılan Geçici Teminat 

bedeline  (T.C. Ziraat Bankası Ordu Merkez Şubesi nezdinde bulunan Ordu Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait -TR 6400 0100 0217 6807 1081 5003- nolu 

hesaba yatırılacaktır.) dair dekont 

c. Teklif sahibi tarafından her sayfası imzalanmış taşınır mal satış şartnamesi. 

a) Adı : 
Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Demirbaşına Kayıtlı 
Ekonomik Ömrünü Doldurmuş  1 Adet Aracın Satış İhalesi 

b) Miktarı : 1 adet taşınır mal (araç) satış ihalesi 

Plaka 
No 

Markası Cinsi Modeli Fiili Durumu Renk 
Vites 
Tipi 

Muhammen 
Bedel 

52 AE 
281 

Renault 
Megane 1,5 

Aut. 

Otomobil 
(AA Sedan) 

2006 

Ekonomik 
ömrünü 

doldurmuş 

Gri 
(platin)  

Manuel 80.000,00 TL 

e) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdare tarafından belirlenen yerde araç teslimi yapılacaktır. 

h) İhale komisyonunun toplantı 
yeri 

: 
Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı  
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü 

f) Süresi/teslim tarihi : 
Araç teslim tarihi ; alıcı ile idare arasında imzalanan araç 
teslim tutanağı tarihinden itibaren başlayacak olup 
araçların teslim süresi toplamda 10 (on) takvim günüdür. 

g) İhale Tarih ve saati (Son Teklif 
Verme) 

: 27/07/2022 – 10.00 Renault Megane 1,5 Aut. otomobil 
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d. Şartname ekinde yer alan şahıslarca / firma yetkilisince imzalanmış standart forma 

uygun araç görme belgesi  

e.  Şartname ve eklerinin satın alındığına dair dekont ve satın alındı belgesi 

f. T.C. kimlik kartı sureti 

g. Tebligata yarar ikametgâh belgesi 

h. Vekil olması halinde vekâletname 

i. Tüzel Kişi olması halinde imza sirküleri 

j. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin son ortaklar durumunu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi  

k. Gerçek kişi olması halinde ise imza beyanı (Noter Onaylı, Fotokopi olması durumunda 

Aslı idare tarafından Onaylanmış sureti) 

l. Ortak Girişimler için iş ortaklığı beyanı 

        İhaleye katılmak için gerekli şartları taşımayanların ve eksiksiz dosya sunmayanların 

teklifleri değerlendirme dışı bırakılır , ihaleye katılamaz ve geçici teminat istekliye iade edilir. 

 

6- İhale dokümanı Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler 

Müdürlüğünden temin edilecektir.Doküman bedeli -500- TL olup T.C. Ziraat Bankası Ordu 

Merkez Şubesi nezdinde bulunan Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait -

TR6400 0100 0217 6807 1081 5003- nolu hesaba yatırılacaktır. Dekont ihale dosyasında 

sunulacaktır. İhale dokümanı http://www.ordu.gov.tr/yikob/ihale-ilanlari internet adresi 

üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak şartname ve eklerinin ihale doküman bedeli 

yatırılarak alınması zorunludur. 

 

7- İhaleye girenler satılığa çıkarılan taşınırı yerinde görmüş ve ona göre taşınırın tamamı için 

görüldüğü şekliyle fiyat teklif etmiş sayılacaklarından taşınırın evvelce mevcut olan 

kusurlarından mesuliyet kabul edilmez. 

 

8- İhale ile ilgili her türlü izin, ruhsat ve bunlarla ilgili vergi, resmi harçlar; işin satış aşaması ve 

sonrasındaki tüm giderler (KDV, karar, damga pulu vs.); nakil masrafları ve satış sonrası 

muayene bedeli alıcıya aittir. 
 

 

9- Satışı yapılacak araçların satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması 

gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. 

 

10- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine 

uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada 

meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul 

etmez. 

 

İLAN OLUNUR. 


