ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
AİT MUHTELİF HURDA SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

Isparta Süleyman Demirel Organize Bölge Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni
ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; hurda bakır, akü, demir, alüminyum hurda satışı,
muhammen bedeli ve ihaleye katılım için aranan teminat miktarı yazılı olan malzemeler
belirtilen yer, gün ve saatte Açık İhale Usulü kapalı teklif vermek ve akabinde açık artırma
yoluyla satışa çıkartılmıştır.

EK : Açık İhale Teklif Verme ve Açık Artırma Satış Şartnamesi
( 4 Sayfa)

AÇIK İHALE TEKLİF VERME VE
AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ
Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi mülkiyetinde bulunan, aşağıda
hurda malzemelerin, muhammen bedeli ve ihaleye katılım için aranan teminat miktarı
yazılı olan malzemeler yer, gün ve saatte Açık İhale Usulü kapalı teklif vermek ve akabinde
açık artırma yoluyla satışa çıkartılmıştır.
1. MALZEME LİSTESİ
Sıra No
Malzeme
Adı

1.
2.
3.
4.

Özellikleri

Birimi

Hurda Bakır Lama
Kg
Hurda Akü Sulu(12VKg
100Ah)
Hurda
Galvaniz
Kg
Demir
Hurda
Kg
Alüminyum
GENEL TOPLAM

Muhammen Birim
Malzeme
Fiyatı
Miktarı
(TL)
(yaklaşık)

Muhamme
n Toplam
Bedel(TL)

5.300
4.365

28
4,5

148.400,0
19.642,5

4.500

1,5

6.750,0

250

7,5

1.875,0
176.667,5

2. İHALE ŞARTNAMESİ VE LİSTELERİNİN ALINACAĞI YERLER :
2.1 Bölge Müdürlüğü
2.2 Kurumumuz internet sitesi (www.isdosb.com.tr)
2.3 Şartname ve listeler ücretsizdir
3. İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH, SAAT VE ŞEKLİ:
3.1 İhale Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.
3.2 İhale 8 Mart 2019 Cuma günü saat 14:30'da yapılacaktır. Liste şartnamenin ayrılmaz
parçasıdır.
3.3 İhale, Kapalı zarf usulü ile teklif alınmak ve tekliflerin açılmasını müteakip en yüksek
teklifi veren 3(Üç) teklif sahibi arasında açık artırma yapılmak suretiyle yapılacaktır.
3.4.İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeler istenir.
Gerçek Kişilerden;
a)Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b)Teminatın yatırıldığına dair banka dekontu,
c)İhale ilgili dilekçe ve teklif mektubu,
d)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Tüzel Kişilerden;
a)Noterden tasdikli imza sirküleri,
b)Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yetki belgesi
aslı,
c)Oda sicil belgesi aslı,
d)Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi aslı.

e)İhaleye şirket temsilen eden ortaklar katılabilir. İhaleye katılan şirket ortağının nüfus
cüzdan fotokopisi.
f) Teminatın yatırıldığına dair banka dekontu,
g) İhale ile ilgili dilekçe ve teklif mektubu
h) Hurda akü taşınmasına yönelik yasal ve teknik belgeler
4. İHALEDE SATILACAK MALZEMENİN CİNSİ, MİKTARI, YERİ VE
GÖRÜLMESİ:
4.1 Cins ve Miktarı: Malzemeler ekli listede belirtilen yerde olduğu gibi üzerinde mevcut
aksam ve teferruatıyla satışa arz edilmiştir. Malzemenin miktarı kati olmayıp takribidir.
Noksan veya fazla çıkması halinde alıcı herhangi bir itirazda bulunmamayı kabul ve taahhüt
eder. Bölge Müdürlüğümüzün fazlalığı verip vermemekte serbesttir. Fazla malzeme, Bölge
Müdürlüğümüzün görüşü alındıktan sonra malzemenin satış birim fiyatı üzerinden
hesaplanacak mal bedeli (varsa KDV ve diğer vergiler ilave edilerek) tahsil edildikten sonra
teslim edilir.
4.2 Bulunduğu Yer ve Görülmesi: Malzeme ekli listede belirtilen yerden teslim edilecek
şekilde satışa arz edilmiştir. İstekliler mesai saatleri dâhilinde müracaatları halinde
malzemeyi yerinde görebilirler. Alıcı teklif vermiş olmakla; malzemeyi mahallinde görmüş,
hali hazır durumu ile beğenmiş ve şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul etmiş olup,
ayıp ve kusurlarından, tonajının fazla veya noksan ya da malzemenin bulunduğu
Kurum/Kuruluşlardan kaynaklanan sebeplerle hiç verilememesinden dolayı itirazda
bulunamaz, yapmış olduğu masraflarla ilgili olarak da herhangi bir alacak talebinde
bulunamaz.
5. SATIŞ ŞEKİLLERİ:
5.1 Yerinden satışlar peşin olup; malzeme bedeli nakden Bölge Müdürlüğü veznesine ya da
banka hesabından herhangi birine yatırılacaktır.
5.2 İşletmemiz satış ihalelerinde 2886 ve 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. Bu itibarla satışı
yapıp yapmamakta ve dilediğine dilediği şartlarla kısmen veya tamamen satmakta serbesttir.
5.3 İşbu şartnameden doğacak her türlü ihtilafların hal merci ISPARTA Mahkemeleri ve İcra
Daireleridir.
6. TEMİNAT BEDELİ
6.1.Satış ihalesine katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen malzemelerin muhammen
bedellerinin en az %1'i oranındaki teminat bedelini (Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.) Isparta
Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinin T.Halk Bankası Isparta Merkez Şubesi
nezdinde bulunan TR07 0001 2009 5450 0016 0000 25 iban nolu hesabına yatırmaları ve
dekontun bir suretini ihale dokümanına eklemek zorundadırlar.
6.2.İhale sonrası ihale kendisinde kalmamış olan isteklilerin teminatı, ihale bitiminden
itibaren 5 işgünü içerisinde kendisine iade edilecek, ihale kendisinde kalan isteklinin teminatı
iade edilmeyerek malzeme satış bedelinden mahsup edilecektir.
6.3. Müdürlüğümüzce malzeme bedeline sayılacak olup toplam ödenecek tutardan
düşülecektir. Ancak hiç malzeme bedeli yatırılmaması yada bir kısmının yatırılıp bir
kısmının yatırılmadan malzemenin alımından vazgeçildiği takdirde teminat bölge
müdürlüğümüze gelir olarak kayıt edilir. Firma bunu kabul ve taahhüt eder.

7. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ
İstekliler teklif mektuplarında ekli listede tanıtımı yapılan malzemelerden Kg’ına teklif
verecekler, teklif edecekleri fiyatları hem rakam ile hem de yazı ile belirtmek suretiyle TL
cinsinden tereddüde meydan vermeden açık olarak yazacaklardır. Rakam ve yazılı olarak
verilen fiyatta farklılık olması halinde yazılı fiyat geçerli sayılacaktır. Hem rakam hem de
yazılı fiyatta hata olması halinde teklif değerlendirmeye alınmaz.
Tekliflerde belirtilen evraklar ile her sayfası imzalanmış şartname ve teminatın yatırıldığına
dair dekontu ekleyerek bir zarfa koyup, zarfın ağzını yapıştırıp, zarf üzerine ad soyad ve
ihalenin adını yazıp altına da"TEKLİFTİR" yazdıktan sonra en geç 08 Mart 2019 Cuma günü
saat 14:00'a kadar Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine
imza karşılığında teslim edecektir.
8. İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ
8.1.İhale ihale komisyonunca, tüm istekliler huzurunda teklif zarfları açıldıktan ve teklifler
üzerinde usul incelemesi yapıldıktan ve geçersiz olan teklifler ihale dışında bırakıldıktan
sonra, geçerli tüm teklifler arasından en yüksek üç isteklinin teklifi tespit edilerek, üç istekli
arasında yeniden sözlü olarak açık artırma yapılacaktır. Bu şekilde en yüksek teklifi verene
ihale bırakılacaktır.
8.2. Teklif veren isteklinin tek olması halinde, ayrıca açık artırma yapılmaksızın ihale teklif
verene bırakılacaktır. Sadece iki teklif olması halinde de iki istekli arasında açık artırma
yapılacaktır.
9. İHALENİN KESİNLEŞMESİ
9.1.İhale komisyon kararının Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulunca onaylanmasını müteakip kesinleşmiş sayılacaktır.
9.2. Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp,
ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Bu durumu istekliler peşinen kabul
etmiştir.
10. TEBLİGAT
Tebligat esas olarak, onaylanan ihale satış kararının, istekliye veya vekiline imzası alınmak
suretiyle tebliğidir. Alıcının veya vekilinin imzası alınmaması halinde adresine posta, aps
veya posta kuryesi gibi diğer yollarla da tebliğ edilir. Teklif mektubunda yazılı adres tebligat
adresi olarak kabul edilmiştir.
11. MAL BEDELİ ÖDENMESİ
11.1 Ödenecek Miktar: İhalesi yapılan malzemenin takribi miktarı ile kesinleşen satış
fiyatının çarpımından teşekkül edecek bedel tutarıdır. Satışın belirtilen süreler içerisinde
tebliğ edilmesine müteakip alıcı firma en geç 3 (Üç) işgünü içerisinde satılan malzeme için
mal bedeli, KDV (Katma Değer Vergisinden muaf olanlardan KDV alınmayacaktır.) damga
vergisi, karar pulu v.b. ödemelerin tamamını Müdürlüğümüze ibraz etmek zorundadır.
11.2 Ödeme Müddeti: Belirtilen süre sonuna kadar ödemelerin hiçbirinin yatırılmaması
halinde tebligatta belirtilen toplam tutar üzerinden (Damga vergisi, Karar pulu, varsa KDV,
malzeme bedeli v.s.) geçen her takvim günü için % 0,5 (Binde beş) gecikme cezası ödemeyi
kabul ve taahhüt eder. Belirtilen ödemelerin herhangi birinin belirtilen hesaplara
yatırılmaması ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde yatırılan bedelden sırasıyla Damga
vergisi, Karar pulu, Varsa KDV, Kati teminat bedeli tahsil edilerek kalan kısmı malzeme
bedeline sayılır. Alıcı firma hesaplama sonucunda yatırılmadığı tespit edilen malzeme bedeli

üzerinden geçen her takvim günü için takribi tonajdaki malzemenin satış tutarına günlük
(takvim günü) % 0,5 (Binde beş) gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Cezalı
sürenin tespiti hususunda Bölge Müdürlüğü yetkili olup, cezalı süre 10 takvim gününü
geçemez. Belirtilen ödemelerin süresi içerisinde (ödeme müddeti ve cezalı süre verilmişse bu
süre içerisinde de) yatırılmaması halinde duruma göre geçici teminat ve yatırmış olduğu diğer
ödemeler irad kaydedilir. Alıcı/İstekli buna itirazda bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
12. TESLİM VE TESELLÜM ŞARTLARI
12.1 Teslim ve Tesellüm Yeri: Malzeme alıcıya bulunduğu yerde tarafların yetkili
elemanlarınca tanzim edilerek imzalanan bir tutanakla teslim edilir. Malzemenin teslim
alınması normal iş günü ve mesai saati içerisinde yapılır.
12.2 Malzeme tesliminden itibaren 1 hafta içerinde hurda malzemelerin yetkili merkezlere
teslim edildiğine dair belge Müdürlüğe sunulmasına müteakip teminat iade edilecektir.
İşbu Şartnameyi Okudum ve Bütün Hükümlerini Aynen Kabul Ettim.

İSTEKLİNİN
T.C.Kimlik No
Adı ve Soyadı
Tebligat Adresi
Tarih
İmzası

