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Ltileburgaz Ktiylere Hizmet Gdtiirme BirliSine ait faaldurumda olan, agagrda markasr,
modeli, cinsi, plaka nosu, kilometresiyaztbolan arag, Birlik ihale ytinetmeti$inin lg.
Maddesine gdre Agrk ihale Usulti ile ihale edilecektir. ihaleye iligkin aynntrh bilgiler
aqalrda yer almaktadrr.

io.tnryn il,iSrciN nir,cir,rn;
Adr : Liileb ur gaz Kdylere Hizmet Gdtiirme B irligi
Adresi : Ltileburgaz Kaymakamhgr-Hiikiimet Konagr Kat:2
LULEB URGAZ/KIRKLARELi
Telefon : 0288 412 93 15

Faks numarasr: 0288 412 3i 66
ilgili personelin Adr-soyad/Unvam : Erkan ALKAN-Birlik Miidiirti

2.IHALENiN:
a) Yaprlacalr Yer: Ltileburgaz Kaymakamhlr Toplantr salonu.
b) Tarih ve Saati: 15/08/201S Qarqamba gunii Saat: 14.3O,de.

MADDE r- iH.ALnyE KATILABILME $ARTLARI
GERCEK rigir,rniN :

a-ig veya Kanuni ikametgah adresini gdsterir belge,
b-Gegici Teminat dekontu veya makbuzu,
c-Niifu s Ciizdanr fotokopisi,
g- ihale dokiimarunr satm aldrsrna dair belgeyi,
d-Bagkasr adma vekil olarak katrlanlann Noterden onayh vekaletname 6me[i ve
Noterden onayh imza sirktileri tirnepini komisyona vereceklerdir.

r- intr,n KONUSU TA$rNrR MALLARIN
Aracrn
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razw rigil,rniN :

a-Gergek kiqilerden istenilen (a),(b),(c),(g),(d) bentlerindeyazrhbelgelerin yarunda, ayrca
b-$irket adma katrlanlarrn, Noterden tasdikli imza sirktileri ve yetki belgeleri,
c-Mevzuat gere$i kayrth oldu[u odadan 2018 yrh igerisinde almmrg oda kayrt belgesi,
4-ihaleye katrlmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladklarr idari
qartname (ibraz etmeleri garttrr.) ve KDV harig verdikleri fiyat teklif mektubunun
bulundulu dosyayr ihale saatinden 6nce Birli[imiz Biirosuna teslim edecekler ve
ihale saatinde ihale salonunda hazrc bulunacaklardrr.

5-Telgraf ,faks ve posta yoluyla yaprlacak miiracaatlar kabul edilmeyecektir.
6-Satrgr yaprlacak arag mesai saatleri arasmda Ltileburgaz Kaymakamh[r bahgesinde
gtiriilebilir. ihaleye girenler sattga grkanlan aracr gdrmti$ ve ona g0re fiyat teklif etmig
sayrlacaklarr igin aracLn ewelce mevcut kusurlanndan dolayr higbir sorumluluk kabul
edilemez.

7-Bu iqe ait ihale qartnamesi mesai saatleri igerisinde Ltileburgaz Kdylere Hizmet
Gdtiirme Birli$i Biirosunda gOriilebilir. Ve aynr adresten 50,00 TL bedel ile temin
edilebilir.
8- ihale bedeli KDV harig olup, ihale bedelinden kaynaklanan KDV, Damga Vergisi
ile devir ve tescil masraflan ile fenni rnuayene ticreti tamamen ahcr tarafindan
karqrlanacaktrr. Devir tarihine kadar do[an tiim vergi borglarr ile varsa trafik cezalan
devir tarihi itibari ile ihale makamma aiuir. Aracm devir ve tescil masraflarr devir
tarihinde ilgili mercilere, ihale ahcrsr tarafindan nakit olarak ddenecektir.
f- ihaleye teklif verecek olanlarrn ihale doktimanrm satrn almalanzorunludur.
l0-$artnamenin uygulanmasmdan dolacak her ttirlii anlaqmazhklarda Prnarhisar
Mahkemeleri yetkilidir.
1 f -idare ihaleyi yaptp yapmamakta serbesttir.

12 -Ilanda belirtilmeyen maddeler i gin qartnamedeki hiikiimler gegerl idir.
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