
GEREDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 

ARAÇ SATIŞ İLANI 
 

  Gerede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait “ 14 KE 122 PLAKALI, 2001 

MODEL, 2,5 DİZEL, 4X4 ÇİFT KABİNLİ FORD RENGER PİKAP ” aracın satış işi 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’ inci maddesi uyarınca Açık İhale Usulü (Artırma) ile satışı 

yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 

1 – İdarenin ; 
 a) Adresi  : Seviller Mah. Sakarya Cad. No. 42 Hükümet Konağı Kat : 2 Gerede/BOLU 

 b) Tel./faks no. : Tel : 0374 311 6445   Faks : 0311 8566 

 c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu işin ; 
 a) Niteliği  : Hizmet Aracı 

    b) Miktarı  : 1 Adet 

    c) Durumu  : Faal, klimalı, manuel vites, Gri, 150.000 km.’de 

    d) Türü : 14 KE 122 PLAKALI, 2001 MODEL, 2,5 DİZEL, 4X4 ÇİFT KABİNLİ FORD             

RENGER PİKAP ARAÇ ‘tır.    

    e) Muhammen bedeli : 105.000,00 TL. (KDV.Hariç) 

    f) Geçici teminat bedeli  :     3.150,00 TL. 

3 - İhalenin ; 

 a) Yapılacağı yer : Gerede Kaymakamlığı Toplantı Salonu 

 b) Tarihi ve saati : 31.03.2022  -  14:00 
4 - İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri : 

    a) Kanuni ikametgah belgesi, telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 

    b) Bu şartnamede belirlenen miktarda geçici teminat. 

    c) Satışa çıkan aracı gördüğüne dair dilekçe. 

    d) Noter tasdikli imza beyannamesi. 

    e) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale 

sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli 

vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile 

tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili 

olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, 

5 - İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda 

hazır bulunacaklardır. Telgraf, Faks ve Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

7 - Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Gerede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. İhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale 

şartnamesi Gerede Kaymakamlığı web sitesi adresinde görülebilir. 

8 - Satılacak Araç mesai saatlerinde Gerede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı otoparkında, 

görülebilir, artırmaya girenler satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş 

sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez. 

9 - İstekliler teklif edilen muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminatı Gerede Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait T.C. Ziraat Bankası Gerede Şubesi TR 55 000 10 000 55 

10890898 – 5001 iban nolu hesabına yatıracaklar veya süresiz teminat mektubu vereceklerdir. 

10 - İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir. 

11 - Vergi borcu olanlar ihaleye katılamazlar. 

12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

13 - Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Gerede Mahkemeleri 

yetkilidir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 15.03.2022 
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