
 

 

İHALE İLANI 

 

TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü tarafından Boztepe Tesisli Ekip Şefliği 525 Ada,209-210 parsellerde 

bulunan gayrimenkullerin 10.000 ton kapasiteli çelik silo ve 10.000 ton kapasiteli yatay deponun inşası şartıyla 

lisanslı depoculuk faaliyetinde kullanılmak amacıyla satışı işi TMO İhale Yönetmeliğinin 22.4 maddesine göre 

“Kapalı Zarfla Teklif Alma” usulü ile ihale edilecektir.   

1- İdarenin 

Adresi: T.M.O. Kırşehir Şube Müdürlüğü Ahi Evran Mah. M. Ali Yapıcı Bulvarı No:80 

MERKEZ/KIRŞEHİR 

Telefon/Faks Numarası: 03862526323 - 03862526322 

2- İhale Konusu Gayrimenkuller 

525 Ada 209 parsel 32.957,98 m² ve 525 Ada 210 parsel 1.022,33 m² olan toplam 33.980,31 m² arazi ve 

üzerindeki tesisler (4800 Tonluk Çelik Silo,5000 Tonluk MAYDÜ, 60 Tonluk Vasıta baskülü, İdari Bina, 

Numune Alma Sondası ve Binası, Kantar Binası)  

3- İhalenin 

Yapılacağı Yer: TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü  

İhale Tarihi ve Saati: 08.09.2020 tarih Salı günü saat 14:00’de yapılacaktır. 

TMO İhale Yönetmeliğine göre Kapalı Zarfla Teklif alınması yöntemi ile yapılacaktır. Teklif edilen 

bedeller ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır. İhalede kapalı zarfla verilen teklifler açıldıktan 

sonra en düşük teklif sahibi hariç (üç ve üçten fazla teklif olması durumunda bu hüküm geçerlidir) teklifi geçerli 

olan diğer istekliler arasında açık artırmaya geçilir. İhale açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle 

pazarlık yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

4- Tekliflerin en geç ihale saatine kadar TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisine teslim edilmiş 

olması gerekmektedir. Bu süre zarfında İdareye ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta, telgraf ve 

faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5- Muhammen Bedel, Geçici Teminat:  

Satışı Yapılacak 

Taşınmazlar 
Muhammen Bedeli Geçici Teminat Tutarı 

525 Ada 209-210 Parsel 

Arazi ve Üzerindeki Tesisler 
2.800.000,00 TL 84.000,00 TL 

Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat alınacaktır. Teminat verilmemiş veya eksik teminat 

verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı devir 

işleminden, ikinci uygun teklifi veren teklif sahibinin geçici teminatı hariç diğer teklif sahiplerinin geçici 

teminatları, ihalenin gerçekleşmesinden sonra iade edilecektir. 

Alıcı taşınmazın bedelinin tamamını süresi içerisinde yatırmaması ve tapudan devir almaması halinde, 

ikinci uygun teklifi veren teklif sahibine taşınmaz devir edilebileceğinden, ikinci teklif sahibinin geçici teminatı 

taşınmazımız tapudan devir edildikten sonra iade edilecektir. Teklifinden vazgeçen 1. veya 2. teklif sahibinin 

teminatları irat kaydedilecektir. Teklif sahibinin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır.  

6- İhale dokümanı TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servisinde ücretsiz görülebileceği gibi aynı 

yerden 50,00 TL (KDV hariç) fiyat karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
 


