
 

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

İHALE İLANI 

 

1- TMO Eskişehir Şube Müdürlüğüne ait, ıskat edilerek trafikten çekilme işlemleri yapılan aşağıdaki tabloda özellikleri 

belirtilen araçların satışı TMO ihale yönetmeliğinin 22.4 maddesinde belirtilen “kapalı zarfla teklif alma yöntemi” şeklinde 

yapılacaktır. Eşit teklifler olması durumunda istekliler arasında açık artırma yapılacaktır. 

Sıra 

No 
MARKA MODEL TİPİ KAPASİTESİ 

SİLİNDİR 

ADEDİ 
YAKIT 

G.TEMİNAT 

MİKTARI 

MUHAMMEN 

BEDEL 

1 Renault 2000 R12 TSW 5 kişi 4 Benzin 1,100 22,000 

2 
Tofaş 

Kartal SLX 
1998 SW 5 kişi 4 Benzin 900 18,000 

2- Bu işe ait ihale 07.09.2020 tarih Pazartesi günü saat 10.00 da TMO Eskişehir Şube Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

İhalenin gerçekleşememesi durumunda satılamayan araç için ihale 14.09.2020 tarih Pazartesi günü saat 10.00’ da aynı şartname 

hükümleri dâhilinde tekrar yapılacaktır. 

3- Satışa ait şartname bedeli KDV dâhil 100,00 TL olup, Eskişehir Şube Müdürlüğü, Kütahya Ajans Amirliği ve Sivrihisar 

Ajans Amirliğin den temin edilebilir. 

4- Satışı yapılacak araç Eskişehir Şube Müdürlüğü Osmangazi Mah. Basın Şehitleri Cad. No:156 ESKİŞEHİR (Tel:0222 225 56 

26) adresinde görülebilir.      

5- İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler 

a) Tebligat için adres beyanı. 

b) Geçici teminatın ödendiğine dair belge. 

c) Şartnamenin satın alındığına dair belge. 

d) İstekli tarafından imzalanmış şartname. 

e) Kimlik fotokopisi. 

f) İstekli gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi ise teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge ve imza 

beyannamesi veya imza sirküleri. 

g) Katılımcı vekil ise adına düzenlenmiş vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi. 

h) İstekli ortaklık ise ortaklık beyannamesi. 

6- İhale kısmi teklife açık olup, taşıt araçlarının tamamına veya istenilen taşıt aracı için teklif verebilir. 

7- Teklif fiyatları TL. Cinsinden ve 60 takvim günü opsiyonlu olacaktır.   

8- Bu iş için talep edilen geçici teminatlar 1.maddeki tabloda belirtilmiş olup, teminatlar banka teminat mektubu olabileceği gibi 

Şube Müdürlüğümüz Muhasebe Servisine nakit olarak da yatırılabilir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi 

halinde en az 90 gün süreli olacaktır. 

9- İş üzerinde kalan yüklenici / yükleniciler; söz konusu araçları, 10 takvim günü içinde 4. maddede belirtilen adresten teslim 

alacaktır. 

10- TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

 

 

 

 

 

         

 

                                         


