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1 Gü|tekin-2
lsimliözel

Tekne

8,00 m.
( Boy uzatma

hakkı o/o2o

kullanılmamıştır)

2,25 m. Finike Su
Ürünleri

Kooperatif
Başkanlığı

12.12.1984 kullanılabilir 43.000,00 8.600,00 20.1o.2020 10.00 Finike
Hükümet
Konağı

konferans
Salonu

TEKNE sATış iı-aııı

ANTALvA iı_İ riııire iı_çesİ sosyAl vARDıMLAşMA vE DAyANışMA vAKFıNDAN

l- Yukanda özellikleri ve bulunduğu yeri beli.tilen teknenin satlş ihalesi 2886 saylİ Devbt lhale Kanunun 45. Maddesine göre AÇık Teklif usulğ iıe

tişııannaa yazlh tarih ve saaĞ iiizaşinaa oeıirtılen tahmini'bedel üzerinden Fiİiike Hük0rrıet Konağl Konfe€ns salonunda torlanac€k komisyon

huzurunda ihalesi yaplıacaktlr
2- lhaleye katllmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadaı- 

"c"ii"it".injt,,ir&"vüldeki 
Türk Parasl,Mevduat v; lGtll|m Bankalannln vere@kleri 2886 say|lı oevlet lhale Kanu**..s9fjlil11lT!_:r::

* ıiriii içiao."nĞnjn işin özelliği belinibn byit yazlsl ile bi.likte teminat mekfuplad ve Hazine Müste§ar|lğlnca ihraç edilen oevlet lÇ aorÇlanma

senetlerİ veya bu senetbr ye.ine dizenlenen belgele.i),
b-Yasal yedaşim yerlefini gösterir belgeyi(lkametgah Belgesi),

"cirç.i 
tşıü,tn'r.c. xl,iıit ır."ösini iç.r"n-nofus jozdanı suretini(Fotokopi) verııeleri(Asİ ihale slrasında ibraz ed_ilecektir)Tğzel kiŞilerin ve.gi

kimlik numa€lann| oııoırmeıeri ozeı ııuı<ııı iuzil kişilerinin idare merkezierinin bıliunduğu yer mahkemesinden.v_eya sici|ine_.kaydl bulunduğu Ticaret

ve sanayi odaslndan yat ut oenze,i mesieiiuruluğundan, İhalenin yapıldğl yliçinde allnm|ş sicil kaylt belge§i ile ttlzel.kiŞilik adlna ihaleye katlacak

,.t," tiln" orirn".a'i *şı"|'in tu.eı ı.i$iÜi teriiı. t". yetkili oidukbr;ni gö;terir noGrlikçe tasdik edilmiş_ imza sirkoleİini veya vekalehame_yi

ve;me|eri; Kamu Tuzel xişiıerinin ise yuÜrı-oati(a) ve (c) benterinde belinibrişartlaİdan ayn olerak tozel kişilik adlna ihaleye katllacak veya teklifte

bulunacak kişilerin tuzel kişiliği tam yetki|i olduklarünl belirti. belgeyi vermele.i gerekmektedir

3- satlşl yapllacak teknenin ihale bedeli ğzerinden tahakkuk edecek KDV, oamga Vergisi. lGrar Pulu bedeli.aynca tafisis edilecek olup, sat§tan ve- 
Ği"ii ijı"'.i",ino"n doğacak her türlo ,Vergi. Resim, Harçlar vb. giderler ile her tüdü yüileme, boşaltma ve nakil mas.afafl aİclya ailti.,

4- lhaIe Komisyonu ihaıeyi yaplp yapmamakta serbesttir.
i- s"t,ş ir"ri*"t t"Ğ'miiai siatıeri çriilnae uuıunouEu yerde göriilebilir Aynca ihaleye ait §a.tname ve ekleri mesai seatleri dahiİnde Finike- s.;F Y;;;;l;a.i ve Dayanışma VaKinda gö ]lebilir, lh;bie katllacak oıan isĞklilerin sat|şa gkan tekneyi ilanda belirtilen yerd€ hali hazll durumu

ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş savllacaKlr.
e- i"ğğ iı"'v"pı"cai mü.;caatlarda t l.ıirri zeeo saylll Devlet lhale Kanunun 37. Maddesine uygun haaianma$.ve teklifin ihab saatinden Ön@- ı.o.iiv-J ,iaş."s| şaİttr. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolay ldare ve lhale Komisyonu §orumlu değildir.

?- lhale iianl. httssr/wu,\i,.finike.gov.tf adresinde görülebilir Teli (242| a55 21 14

il,AN oLuNUR


