T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PROJE ORGANİZASYON İNŞAAT DOĞALGAZ İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş.
1 ADET ARAÇ SATIŞ
İHALE ŞARTNAMESİ

Madde 1. İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEV’İ VE MİKTARI
1.1. Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic San. A.Ş. Genel
Müdürlüğüne ait 1 (bir) adet Araç Satış işi pazarlık usulü ile muhammen bedel üzerinden kapalı zarf
ve açık artırma suretiyle ihaleye konulmuştur.
Madde 2.ARAÇ ÖZELLİKLERİ MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNAT
2.1.
S.
NO

PLAKASI

MARKA

TİPİ

CİNSİ

MODELİ

KM

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT

1

06 ABS 530

AUDI

A6 SEDAN - DİZEL

Otomobil

2016

72.000 KM

487.500,00.-TL

14.625,00.-TL

İHALENİN
TARİHİ VE
SAATİ
12.01.2021
Saat: 14.00

Madde 3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI
3.1. İhale 12.01.2021 Tarih ve Saat 14.00’ de Portaş Aykome Şube, İsmet Yamak İş Merkezi Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No:110/11 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Madde 4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişiler de aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin:
A- Kanuni ikametgâhı olması
B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
C- Tüzel kişi ise ticaret ve/veya sanayi odası belgesi vermesi:
D- Tüzel kişi ise İmza sirkülerini vermesi:
a)Gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi,
b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli aslı görülmüştür ibareli imza sirküleri (
Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin
(a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
F- Bu şartnamenin 2.1 maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
G-Bu şartnamenin 6 maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve dış zarf içinde
bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekir.

BANKA HESAP BİLGİSİ
Banka
: VAKIFBANK
Şube
: DİKMEN
Şube Kodu
: 287
Hesap No
: 00158007261132204
Iban No
:TR02 0001 5001 5800 7261 1322 04
Madde 5- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
5.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a)Tedavüldeki Türk parası, (Banka Hesabına Yatırılacak)
b)Süresiz ve limit içi banka teminat mektupları,
c)Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ve hazine bonoları (gerçek değerleri üzerinden)
A- Teminatların teslim yeri:
a)5. Maddenin (1/a) ve (1/c) fıkralarında yazılı para veya tahvilleri teminat olarak vermek
isteyenlerin, Banka dekontu ve gerekli evraklarını ihale komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.
b)5. Maddenin (1/b) fıkrasında yazılı teminat mektupları doğrudan dış zarfa konularak ihale
komisyonuna verilir.
c)Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra İdaremiz Muhasebe
Müdürlüğü’ne teslim edilir, ikinci en yüksek teklif veren firmanın teminatı İhale Onayına müteakip,
diğer isteklilerin teminatları ise ihale sonunda geri verilir.
B- Geçici Teminat olarak sunulan mektuplar, teklif geçerlilik süresinden itibaren en az 30 (otuz)
takvim günü olmalıdır.
C- Geçici teminat miktarı: Bu işin geçici teminat miktarları: 2/1 maddesinde belirtilmiştir.
D- İhale üzerine kalan istekli taahhüdünden vazgeçmesi halinde geçici teminat İrat kaydedilecektir.
Madde 6- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI
6.1. Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.
A- İç zarf:
İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif mektubu ekteki (örnek 1) örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından
imzalanması, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi teklif edilen bedel
rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya
üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler ret olunarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
İç zarfın kapatılması:
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp, her sayfası istekli tarafından
imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri
istekli tarafından imzalanarak mühür ya da kaşelenecektir.
B- Dış zarf:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a)İç zarf
b)İhale şartnamesinin 4. Maddesinde belirtilen şartlarla ilgili belgeler,
c)İhale dosyasının (ihale şartnamesi, idari ve teknik şartname vb.) her sayfası istekli tarafından
kaşelenip imzalanacak ve dış zarfın içine konulacaktır.

Dış zarfın kapatılması:
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine
isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi araca ait olduğu yazılarak
kapatılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühür ya da kaşelenecektir.
Madde 7- TEKLİFLERİN VERİLMESİ
7.1.Teklifler madde 3’te belirtilen ihale tarihinde en geç saat 14.00’ a kadar, sıra numaralı alındılar
karşılığında Portaş Aykome Şube, İsmet Yamak İş Merkezi Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:110/11
Çankaya/ANKARA adresine teslim edilecek olup; diğer vasıtalarla yapılacak müracaatlar kabul
edilmeyecektir. İdaremize verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Türkiye
Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
Madde8- TEKLİFLERİN AÇILMASI
Teklifler belirtilen yer, gün ve saatte ihale komisyonunca isteklilerin veya bunların noter tasdikli
vekâletnameyi haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılacaktır. Dış zarf
içerisinde iç zarfın olmaması veya teminatın bulunmaması hallerinde bu teklifler dikkate alınmaz.
Dış zarfın açılması ve incelemesinden sonra tekliflerin veriliş sıralamasına göre İç zarf açılacaktır. İç
zarflarda bulunması gereken evraklarda,
a)İdarece örneği verilen zarf evrakından örneklere uymayan, eksik olan veya özel şart ve hüküm
içeren,
b)Kazıntı ve silinti nedeniyle yanlış anlamaya meydan verebilecek şekilde tenzilat ve fiyat içeren,
c)İmzasız bulunan veya tenzilatın yazılmamış olduğu veya Tenzilatın yazı ve rakamla yazılan
bölümlerinin uyumsuz olduğu, teklifler dikkate alınmaz. Açılan iç zarflardaki tekliflerle ilgili olarak,
ihale komisyonu tarafından bir tutanak yapılarak, bu tutanağa isteklinin adı adresi ve teklif ettiği
tenzilat yazılacaktır. Dikkate alınmayacak teklifler (varsa) ayrıca gerekçeleri ile birlikte tutanağa
kaydedilecektir. Bu tutanak hazır bulunanlar huzurunda ihale komisyonu tarafından imzalanacaktır.
d)Komisyon, isteklilerden teklifleri ile ilgili ilave açıklama ve bilgi talep edebilecektir.
Madde 9- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İhalemizde satılacak olan araç için teklif verilecektir.
Değerlendirme dışı kalmamış tüm teklif sahipleri ile pazarlığa geçilecektir.
Pazarlık sürecinde en düşük teklifi veren istekliden başlanarak, verilen en yüksek teklif başlangıç
rakamı olacak şekilde açık artırma yapılacaktır. Açık Artırma esnasında 2.500,00.-TL ve katları olacak
şekilde artırım yapılabilir.
Bu sürecin sonucunda en yüksek teklifi veren ihaleyi kazanmış olacaktır. (İdaremiz ihale edip
etmemekte serbesttir.)
Madde 10- İDARENİN YETKİSİ VE SERBESTLİĞİ
10.1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. İhaleye
katılan istekliler ihale komisyonu tarafından verilecek ve yapılacak karara itiraz edemezler.

Madde 11- İSTEKLİNİN YETKİSİ
11.1. İstekli teklif verdikten sonra teklifinden geri dönemez veya ihale sonuçlanıncaya kadar teklifini
veya geçici teminatının iadesini talep edemez. Ancak bu şartnamede belirtilen sürede idarenin ihaleyi
sonuçlandırmaması halinde istekli teklifinden geri dönebilir ve geçici teminatının iadesini talep
edebilir.
Madde 12- İHALENİN ONAYI VEYA İPTALİ
İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde
ita amirlerince onaylanır veya iptal edilir. İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden
itibaren en geç 5 iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle
bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanacaktır. Mektup’ un tebliğ
tarihinin bilinmemesi veya tebliğin postaya verilmesini takip eden 7. günden sonra yapılması veya
tebliğin hiç yapılmaması hallerinde mektubun postaya verilmesini takip eden 7. Günü, kararın
istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye
aynı şekilde bildirilecektir.
Madde 13-VERGİ, RESİM VE HARÇ GİDERLERİNİN KİMİN TARAFINDAN ÖDENECEĞİ
a)Aracın alım-satış ile ilgili noter masrafı, her türlü harç ve vergiler alıcıya aittir.
b)Aracın satışa hazır hale getirilmesi İDARE’ye aittir.
Madde 14-ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI
İhale üzerine kalan istekli, ihalenin kendisine kaldığının tebliğinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
idaremiz Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.
Hesabına ihale bedelini peşin yatıracaktır.
İhale üzerine kalan istekliye ihale bedeli araç için K.D.V dâhil fatura edilecektir.
Madde 15-TESLİM ETME VE TESLİM ALMA ŞEKİL ŞARTLARI
15.1. İstekli ihale bedelini yatırmasına müteakip 10 (on) iş günü içerisinde araç teslim edilecektir.
Madde 16- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI HALİ VE CEZALAR
16.1.İhale bedeli süresinde yatırılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat İrat kaydedilir.
Madde 17-TEMİNATLARIN GERİ VERİLMESİ
17.1. Taahhüdün şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan
ve istekli bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten sonra, teminatların
tümü geri verilir.
Madde 18- İHALE EVRAKLARININ LİSTESİ
18.1. Teknik şartnameler idarece verilecektir. İstekli bu eklere göre iş görmeyi kabul ve taahhüt
etmiştir.
Madde 19- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ
19.1. Bu şartnamenin hüküm veya tatbikinden doğabilecek ihtilaflar ANKARA Mahkemelerinde
çözülecektir.

Madde 20-YAZILI OLMAYAN HUSUSLAR
20.1.İş bu şartnamede yazılı olmayan hususlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir.
Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki
adresime yapılabilir. … /.…/2020

İSTEKLİNİN:
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