KURŞUNLU İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NA AİT
ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

MADDE 1- Kurşunlu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Brliği Başkanlığımıza ait 2011 model
Renault Latutide Executive 1,5 DCİ marka binek otomobil Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale
Yönetmeliği'nin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ihaleye çıkarılmıştır.
MADDE 2- Kurşunlu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığımıza ait 2011 model
Renault Latutide Executive 1,5 DCİ marka aracın ihalesi 18.02.2021 Perşembe günü,
Kaymakamlık Toplantı Salonunda, Birlik Encümeni huzurunda saat 13:00'da yapılacaktır.
MADDE 3- İhaleye girebilmek için satılacak taşınır malın muhammen bedel üzerinden Köylere
Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 29. maddesi gereğince en az % 3 oranında geçici
teminat alınır. Geçici teminat Kurşunlu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığımızın
Ziraat Bankası Kurşunlu Şubesi nezdindeki TR23 0001 0002 8113 6260 01 5001 nolu hesabına
yatırılması gerekmektedir. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından
sonra müşteriye geri ödenir.
MADDE 4- İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin;
a) Tebligat için adres beyanı,
b) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Başkası adına vekil olarak katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini ve tüzel kişiliği
temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini ve yetki belgesini komisyona vereceklerdir.
d) Muhammen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere Geçici Teminatın yatırıldığına dair belgeyi ihale
komisyonuna vereceklerdir..

MADDE 5- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 11. maddesinde sayılanlar
ihaleye katılamazlar.
MADDE 6- Kurşunlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığımıza ait 2011 Model
Renault Latutide Executive 1,5 DCİ marka resmi otomobil, mesai saatleri içinde Kaymakamlık
Hükümet Konağı önünde görülebilir. İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat
teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul
edilmez.
MADDE 7- Birlik Başkanlığımıza ait Renault Latutide binek otomobilin özellikleri aşağıdaki
tabloda belirtildiği gibidir.
Cinsi
Markası
Tip
Model
Yer Adedi
Vites
Rengi
Yakıt Türü

Binek Otomobil
Renault
Latutide Executive 1,5 DCİ
2011
5
Manuel
Siyah Metalik
Dizel

MADDE 8- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden
itibaren en geç beş işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. Bu süreye ihalenin yapıldığı gün dahil
değildir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

MADDE 9- İhale yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç üç
işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir veya iadeli
taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci
gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale kararının ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de,
durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
MADDE 10- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 36. maddesine göre
(Şartnamenin 8. maddesi) onaylanan ihale kararları, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale
Yönetmeliği'nin 37. maddesinde açıklandığı şekilde (Şartnamenin 9. maddesi) tebliğinden itibaren;
5 (beş) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşme imzalamak zorundadır. 10
(on) gün içinde müşteri ihale bedelini Ziraat Bankası Kurşunlu Şubesi nezdindeki TR23 0001
0002 8113 6260 01 5001 nolu hesaba yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri
ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya
gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçiçi teminat gelir kaydedilir.
MADDE 11- Yüklenici ihale bedelini ve 10. maddede sayılan diğer giderleri ödediği tarihten
itibaren satın aldığı aracı 7 (yedi) gün içerisinde teslim alacaktır.
MADDE 12- İhaleye katılıp pay sürenler, kendilerinden fazla pay süren çıkmadığı sürece teklif
ettikleri bedelle bağlıdırlar. İstekli ihalede teklif ettiği bedelden dönemez. Son teklifler alındıktan ve
ihale komisyonu karar verdikten sonra isteklilerin fiyat arttırma teklifleri kabul edilmez.
MADDE 13- Uygulamadan doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde KURŞUNLU Mahkemeleri
ve İCRA daireleri yetkilidir.
MADDE 14- Satışı yapılacak 2011 Model Renault Latutide aracın fiyatına KDV hariçtir.
MADDE 15- Kurumumuz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp
yapmamakta veya istediğine vermekte tamamen serbesttir.
DİĞER HUSUSLAR:
MADDE 16- Yüklenici malı (aracı) almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin
tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci
defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasında fark ve diğer zararlar veya ikinci ihalede
talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılmadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ayrıca bir
hüküm alınmasana hacet kalmaksızın bu şartnamede hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için
idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale
yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.
İş bu Kurşunlu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığımıza ait 2011 model Renault
Latutide aracın satış şartnamesi 16 (onaltı) maddeden ibaret olup, tamamen okuyarak şartnameye
aynen uyacağımı ve kabul ettiğimi beyan ediyorum.
İsteklinin Adı-Soyadı :.................................................
T.C. Kimlik No
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