FETHİYE KAYMAKAMLIĞI-MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
1-Aşağıda özellikleri belirtilen taşınır malların satış ihalesi( piyasaya sürülmemek ve kırpıntı olarak kullanmak şartıyla), 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesine göre "Pazarlık Usulü" ile
hizalarında gösterilen tarih ve saatte Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak olan İhale Komisyonu Huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası , tüzel kişilerin ise vergi kimlik
numarası bildirmeleri, ç) Geçici teminat yatırmaları( 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğe uygun olarak verilecek mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz
teminat mektupları, tedavüldeki Türlk parası ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), 4734 Sayılı Kanun
Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmiyecektir.. d) işin gereğine göre Fethiye Milli Emlak Müdürlüğüne diğer belgeleri vermeleri, e) Özel hukuk tüzel
kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki
kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir
noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
3- Taşınır malların satış bedeli , peşin olarak tahsil edilecektir.Her türlü vergi, harç. vb. alıcısına ait olup, satış bedeli üzerinden % 18 oranında KDV hesaplanarak satış bedeli ile birlikte
tahsil edilecektir.
4- Taşınır mallar, mevcut halleri ile satılacaktır.
5-İstekliler mesai saatleri içerisinde her türlü bilgi ve şarnameyi Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz görebileceklerdir.
6- İhale Komisyonu , Gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
7-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyon başkanlığına ulaşması
şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
8-Bu ihaleye ilişkin bilgileri, Fethiye Milli Emlak Müdürlüğüne ait (252) 6142457 no.lu telefondan, http://www.mugla-def.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.
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