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T.C. 

KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ  

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 

 

     Belediyemize  ait ,aşağıda özellikleri belirtilen 2007 model Mercedes Vito Vip,2006 Model 

Mercedes E200  Kompresor Otomobil ve 2006 Renault Megane Sedane  marka toplam 3 (üç)  adet  

hizmet araçları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. 

1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ARAÇ CİNSİ PANELVAN Yükseklik 1902 mm. 

MARKASI MERCEDES Motor tipi 4 Silindir/sıralı

TİPİ VİTO 115 CDI KOMBİVAN 4+1 Azami sürat 181 km/saat

PLAKASI 67 TS 666 Şanzıman Maunel 6 vites

MODEL YILI 2007 Yakı tipi Dizel

TRAFİĞE ÇIKIŞ TARİHİ 13.12.2006 Lastik ölçüleri 205/55 R16

MOTOR NO 64698250237253 Kilometre 95.200 km

ŞASİ NO WOLOVBM69YIOO4592

RENGİ METALİK FÜME

Motor 2148 CM³

Kapı 4

Güç 115 BG

Yakıt deposu hacmi 75 Lt 

Kasa tipi CAMLIVAN

Koltuk 5

Uzunluk 4993 mm. 

Genişlik 1901 mm. 

*Araç içerinde ilave olarak ayarlanabilir masajlı arka koltuk,açılır sehpa,tv ve mini buzdolabı bulunmaktadır.

MERCEDES VİTO 115 CDI KOMBİVAN 4+1 TEKNİK ÖZELLİKLER

ARAÇ CİNSİ OTOMOBİL Yükseklik 1452 mm. 

MARKASI MERCEDES Motor tipi 4 Silindir

TİPİ
E 200 KOMPRESOR AVANTGARDE 

OTOMATİK
Azami sürat 227 km/saat

PLAKASI 67 TR 067 Şanzıman Otomatik 5  vites

MODEL YILI 2006 Yakıt tipi Benzin

TRAFİĞE ÇIKIŞ TARİHİ 03.08.2006 Lastik ölçüleri 225/55 R16

MOTOR NO 27194130771014 Kilometre 417.500 km

ŞASİ NO WDB21104221A985020

RENGİ M.OBSİDİAN SİYAH

Motor 1796CM³

Kapı 5

Güç 120 BG

Yakıt deposu hacmi 65 LT

Kasa tipi SEDAN

Koltuk 5

Uzunluk 4818 mm. 

Genişlik 1822 mm. 

* Plaka devri yapılmayacaktır.

MERCEDES E 200 KOMPRESOR AVANTGARDE OTOMATİK TEKNİK ÖZELLİKLER
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 2-SATIŞ ŞEKLİ 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

Sıra 

No 

Model 

Yılı 
Marka/Tipi 

Muhammen Bedel 

(TL) 
 

Geçici Teminat 

Tutarı (TL) 

1 2007 
MERCEDES 115 CDI KOMBİVAN 

4+1 VİP-MANUEL-DİZEL 
60.000,00 TL  1.800,00 TL 

2 2006 

2006 MODEL -MERCEDES E 200 

KOMPESOR AVANTGARDE- 

OTOMATİK-BENZİN 

70.000,00 TL 2.100,00 TL 

3 2006 
2006 MODEL- RENAULT SEDANE 

DYN-MANUEL-BENZİN 
25.000,00 TL 750,00 TL 

 

3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE SAATİ 

İhale, Murtaza Mah. Hasan Arslan  Sok. No: 39 adresinde bulunan belediyemiz binasında 

encümen odasında 01/10/2019 Salı günü saat 14:30 ‘da yapılacaktır.  

Alıcılar, ihale yer gün ve saatinde asaleten veya vekaleten hazır bulunacaklardır. 

4-İHALEYE KATILIM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

-Noter tasdikli imza sirküsü ve oda kayıt belgesi(2019 yılı içinde alınmış) (Tüzel kişiliğe haiz 

istekliler için) 

-T.C. Kimlik numarası içeren Nüfus cüzdanı sureti (Teklif mektubunu imzalayan isteklinin) 

- Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge 

-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri işbu şartname 

-Teklif Mektubu 

-Tebligat adresi beyanı: 2019 yılı içinde alınmış iş (tüzel kişilik için) veya ikamet adreslerini gösterir 

bir belgeyi (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi),  

-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği 

temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneğini,  

5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

Geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar. 

Kurum ile ihtilafa düşmüş olan, ihtilafları halloluncaya kadar ve daha önce herhangi bir nedenle 

ARAÇ CİNSİ OTOMOBİL Yükseklik 1469mm. 

MARKASI RENAULT Motor tipi 4 Silindir

TİPİ MEGANE SEDANE DYN Azami sürat 193 km/saat

PLAKASI 67 TF 404 Şanzıman Mauel 5  vites

MODEL YILI 2006 Yakıt tipi Benzin

TRAFİĞE ÇIKIŞ TARİHİ 16.11.2005 Lastik ölçüleri 205/55 R16

MOTOR NO R0766487 Kilometre 238.000 km

ŞASİ NO VF1LM1B0H34830093

RENGİ SİYAH

Motor 1598 CM³

Kapı 5

Güç 115 BG

Yakıt deposu hacmi 60 LT

Kasa tipi SEDAN

Koltuk 5

Uzunluk 4500 mm. 

Genişlik 1770 mm. 

RENAULT MEGANE SEDANE DYN TEKNİK ÖZELLİKLER
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sözleşme akdine gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından feshedilen gerçek ve/veya tüzel kişiler 

bu ihaleye katılamaz. 

6-GEÇİCİ TEMİNAT 

İstekliler söz konusu araç satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları araç muhammen bedelinin 

en az %3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat vereceklerdir. Teklif sunulacak araç veya araçlar için 

ayrı ayrı geçici teminat verilecektir.Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda 

gösterilmiştir. 

a) istekliler ihale saatine kadar geçici teminatını Belediyemiz tahsildar veznesine yatırdıkları makbuzu 

müracaat dilekçelerine ekleyecektir.  

b)Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, "kayıtsız şartsız ödeme 

taahhüdünü(Banka teminat Mektubu ).Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre 

belirtilmeyecektir.(süresiz)  

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen 

belgeler.  

Muhammen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren istekliler ihale dışı bırakılacaklardır. 

Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz. 

 

7-GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ 

İhale Komisyonunun kararına göre İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatının nakit olması 

durumunda, satış bedelinden teminat tutarı düşüldükten sonra kalan tutar Kurum hesaplarına 

yatırılacaktır. Nakit dışında teminat alınması halinde ise satış bedelinin bu şartnamede yazılı esaslar 

çerçevesinde Kurum hesaplarına yatırılmasından sonra teminat iade edilecektir. Nakit dışındaki diğer 

geçici teminatların iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek 

suretiyle yapılacak, nakit teminatlar ise isteklilerin banka hesaplarına havale edilecektir. İhale dışı 

bırakılanlara ihaleden sonra iade edilecektir. 

  

8-İHALEYE İLİŞKİN İŞLEMLER;  

8.1.İhaleye katılacak istekliler ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Müdürlüğüne ihale zarflarını 

aşağıda belirtilen esaslara göre teslim edeceklerdir. 

8.2.  Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. İstekliler teklif sunacakları araç veya araçlar 

için ayrı ayrı teklif mektubu hazırlayacak olup; Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra 

zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi 

araca ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf 

geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir 

zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi 

araç veya araçlara ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu 

mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın 

rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya 

üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.  

8.3. Tekliflerin verilmesi Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında 

komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler iadeli taahhütlü olarak 

da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi araç veya 

araçlara  ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin 

ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 

işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.  

8.4. Dış zarfların açılması Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla 

belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen 

belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı 

sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan 
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isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer 

belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. 

8.5. İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması : Zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler 

komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve 

üyeleri tarafından imzalanır.  

- İsteklilerce, muhammen bedelin üzerine artış yapılacaktır. Tekliflerin artırma esnasında geçerli en 

yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif 

alınmak suretiyle komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı 

son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 

tespit edilir. 

8.6.İhalenin neticesi İhale Komisyonu Kararına bağlandıktan sonra en geç 15 gün içinde İhale 

Yetkilisi tarafından onaylanır veya geçerli gerekçesi bildirilmek suretiyle ihale iptal edilebilir. İhale 

yetkilisinin onayından sonra ihale kararı kesinleşmiş olacaktır. 

9-SATIŞ İŞLEMLERİ 

9.1.Kesinleşen ihale kararı 5 iş günü içerisinde İhale üzerinde kalan İsteklilerin  Satış Şartnamesi'nde 

bildirdiği adresine devir işlemlerini tamamlamak üzere iadeli taahhütlü mektupla, e-posta, faks  ya da 

elden tebligat yapılacaktır. E-posta ve faks yolu ile yapılan bildirimlerde  gönderim tarihleri tebliğ 

tarihisayılacaktır. 

9.2.İstekli tebligatı aldığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde araç satış bedelini nakden ve peşin olarak 

İdarenin belirtilen banka hesabına, yatırarak devir işlemlerini gerçekleştirmek için İdareye 

başvuracaktır. İsteklinin, tebliğ tarihinden itibaren 15 işgünü içinde İdareye başvuruda bulunmayan 

ve/veya devir işlemini gerçekleştirmeyen İsteklinin hakkı iptal edilecek ve yatırdığı %3 oranındaki 

teminatıiratkaydedilecektir.  

9.3.İsteklinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde %3 geçici teminat dışında, İdarece yeni bir 

ihaleye çıkıldığı takdirde ikinci ihalede birinci ihaleden düşük bedelle satış gerçekleşirse, aradaki fark, 

hüküm almaya hacet kalmaksızın ilgiliden defaten tahsil edilecektir.  

9.4.İdarenin yetkili organlarınca yukarıda belirtilen süre içinde ihalenin onaylanmaması halinde, 

İsteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade  

edilecektir.  

9.5.İsteklinin Satış Şartnamesi'nde vermiş olduğu açık adresine yapılan tebligatların, adres değişikliği, 

adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle İstekliye geç ulaşmasından İdare sorumlu 

değildir.  

9.6.İstekli ihale sonrası, ayıplı, eksiklik, arıza, İdare'ce tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar 

ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul 

eder.  

9.7. 67 TR 067 plakalı araç plakasız olarak satışa sunulacak,istenilmesi durumunda diğer iki araç için 

mevcut plakaları ile devir edilebilecektir.İhaleyi alan kendi üzerine tescil iş ve işlemlerini yaptırarak 

plaka  tescil işlemlerini yapacaktır. Araçla ilgili olarak her türlü (vergi,harç,vize vb.) iş ve ücretler 

alıcıya ait olacaktır. 

  

10-DEVİR İŞLEMLERİ 

10.1.Devir işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü yükümlülük ve 

noter masrafları alıcıya ait olacaktır.  

10.2.Devir işlemleri için isteklinin İdareye asaleten veya vekâleten başvurması gerekecektir.  

10.3.İhalenin onaylanması ve İdarenin çağrısı üzerine, İsteklilerce teklif edilen peşin bedelin tamamı 

Şatış Şartnamesi'nin 9.2.'nci maddesinde belirtilen 15 işgünü içinde nakden ve tamamen ilgili banka 

hesabına yatırılmasından sonra devir işlemleri 10 (on) işgünü içinde gerçekleştirilecektir. 

11-DİĞER HUSUSLAR 

11.1.İdare, idarenin menfaatine olan hususlarda,  ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.  

11.2.Satış Şartnamesi'nde veya onun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ve 

kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Kdz.Ereğli  Mahkemesi ve İcra Dairesi yetkili 
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olacaktır.  

11.3.İşbu Satış Şartnamesi üzerinde İstekliler tarafından hiçbir şekilde silinti kazıntı veya ilaveler 

yapılamaz. Yapılacak ilaveler, silinti ve kazıntılar geçersiz sayılır.  

11.4.İstekliler satışa konu aracı Belediyemiz garajında görebileceklerdir. 

11.5. İstekli bu ihale evraklarını teslim alması ile bu şartnamede yazılı şartları aynen kabul etmiş 

sayılacaktır. 

11.6.İşbu şartname 11.5 madde ve 5 sayfadan ibarettir. 

 

Adı Soyadı/Firma Unvanı         :.................................................. 

Açık Adresi        :.............................................................................................................. 

                            ……………………………………………………………………….. 

 

Vergi No.(Tüzel kişilik) :…………………………………………………………….. 

Telefon No         :................................................... 

Faks No             :.................................................... 

Elektronik posta :.................................................... 

 

Tamamını okudum,anladım ve kabul ettim.             İMZA 

 

 


