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Madde,3- Açlk İhaleye katılacak olan ge:Çsj( Ve tazei ](şliç,1.

,ı?ie tarihine göre 6 ay içinde alıımış iş veyı ikaıııetgaı adres|ennl qo§ieıil

ıağxis, adına vekil olarak ihaleyğ kalıiaıja.n noterden onayıı vekaletlıalr.eırıeğin ve tüzel kiş'ıiği temsilen kailiaı:ailı ise nolşıd*n onaylı ımza sirkuierı5ııeğini.
Tebiigai adresinin, iş veya ikameigah aCiesirıden laıkiı o|ma§ı durumunda.
:ebiigat adİesleriri gösterir belgöyı,
Teklifte bulunulacak taşlnıİ mal içjn yat|rı|acak ö/; 3 t.ıtarlıdaki geÇaci teminat
,ı:qtarıı ı gösterir belgeyi,
lü]aie dokümantnl Şatln a|dlğlna ğ;i. ğglg*yi.
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[Eıı g,gç Kn T|LAMAYACAK oLANLAR

iaİıame {lmzaİl.. ibraz etııele ri ,i,

Madde-4- Aşağıdaki şahıslaı doğruden Ve7a dajayli ü a13k !İaleierğ k]atllaıiazl3ı

a ;734 ve 4735 sayılı Kanuniar i|e dlÖer kaıunla"ıJakı rlüküm'er geıeğınce geÇüaİ
1,Eı,,3 giı:-ekli olarğk kamu ihaleler:ne kattamakİön _viİsakianmıŞ oianJar iıe 3713
sa;-ııı Terör|e Mıicadele i(anunı kapsamına g,ıeı suçlardan ve oıganize
gıciardan dolayı hükümıü bulunaniaı

b :loili mercilerce hieli iflas etİlğine kerar verilenler

c} idarenin ihale yetkilileri ile bu yetüiye sahip kuıı]iia.da goreı;li kışiler.
di Idarenın ihale konusı.ı işle :l«iIi ,]ş. türj:,J ]i;'e jşlerıılerınj haz|riamak,

yü.ıiı,.f soııııçlandırrnak ve onaylarnal;; gı.e!li o'a.iğ"
eİ ,ü} ve {d) bentiefinde belartiien §ahlsiailn eş;erı ,i ı]Çliıcü 0e.eceye kacar

kan ve ,ı.ıci dereceye kadaı kayın hısırnjarl ii* çvlatlı,rjaI, ı,; *vjgt eo]n€nıe!-i
İ :c:. (di Ve (e) bentlerinde belinııenler;n ortaklaıı iİe şırketieri {bu kişileıın

yöıe:ı:-, r.rr"uilarında görevli buluımadıklaı: veva §ef.T ale§|ııı % 10'ınCan fazlaşııa
salıiı. ]:r)adl('aı, anonim şirketler hariç).

4.ı ',.aie «cnusu işin danışmanlıX hi2],]et]eri|ri yaı;tn i,!]<]i.1,.ller i;L. :s.ı |.aies:ie
katıiarİtğZjar. Bu yasak bunların ortakiı( Ve !öneılrn iı ş{üŞi LlIaı şırkaİierı .ıe İL
$irkeli€ lil,ı sermayesinirı ya rısından İa"ıa9lna sah,p oidukla.l şırketleri ıçın de

i-l" ,İ

gt lı'l ı,,. ;.'



4.3 il;rıca: idarenin bünyesınde bujıjna. leya Jdare ].e iigili ner ne amaçia

ıur,l,_ş.:iu.sa olsun vakıf, demek, biı|iı saıjık gibi kıjruiuşiar ile bu kuruluşlaıri

o ak ,.--.i,,;,, k la,t şaı,ketıer, bu ihaleye katılaı:azlaı.

4,§-3ı.t'İ:SaKlirarağmenihaieyekeıı:aıl5!ekİJı*r:na!çıışli]ü.aküja.akgeç:cl
temıı3:.a., 

" gelir kaydJdifir. Ayrıca, au ct]iJmü,j iı,xllijşıilı değeriğndl!,ilmesi

aşaı.r.]^da tespit edi|ememesi nedenı}_ie ıjuıjardan bır, ıaeılne iıale yapılmlşsa,

teanlı _ı, .:ı,ir i<aydedilerek ihale ipıa] ediı|r.

ixaı; ş :xı;ııANıNlN GöRüLEaiL EcrĞi v§ sATi§ At,tttAcAĞı YER
Maddt-5- lhaleye katılacak olanlar, Kö},]e.e ıJiı"net Göt;l,:ıe Bir|iğj Ba§kaniiğl'ı,:ia
ihale i.J.."u:nanınl görülebilir ve Birılğin,T.c, ziraat Bankasl Ama§ra şubeşı'nffi
bulı.ıı:::" ı1913137-500{ nolu ;1ç93§:ııa 2§ü.00-TL i}kıı,ı;züllıTürkL,ra§jj yatı.arak
sa: l, ;l ,i,_)1 1r

GEÇIA] İEMİİ,ıAT TUTr\RıN| N YATıR|L,&,İAği YER
illadde-§- inaleye katllacak oİaıiar tekİl: etalk:ei,i İcJe:l: ,':, :3 ü tıtar,,]daki geç:ai
te,,nınş:]a:]ıı §iıliğin, T.C, Ziraat 3ankaşı Arnasıa Şubeşi ıde bulınan 11913137_
5001 ııi; nesablna yatı.ma§l gerekmektecii

ixıış xoHı"ısu lİ.j GÖRüL,ı4Esi
I$adde-7- lhale konusu araç, ihaleden önce isteililer taratındaı görülebiıir

DiĞE§ ıİUSü§LAR

i ,,\ç,x ihale Usulü le sözleşrne Ve taahıai,lün tlfirnLİ 1;xpl|çnaşına ait Ve alaç
sal]şi ]le oluşan tum noter masrafları ve iütün yeı§ı iestnl. ha;çiar ve benzerı
,,ıeiı yiıkün,ılülüklerle §özleşnre gidğrle|t §:üşterii,,e a1,jiı

2 "-a5iııı;ıaİla ilgili her çeşit vergi, ıesir,n. 1arç vş mali iüı(ümlü!ükle. müşieıiye

_1 ia§ıı lhalelerinde (hurda taşıtlar denll) leşım A:ırı ,e ik Taşıı Alıı:ı Verga§lı]n
;ıenmesinin gerektiği halieıde, mışteı, iıı,aftnjaı ve q,"ııı oıenc Şin,gos:erır
ı-.ı:ıçesı:ıin işlemleriı tamamlanrııa sınaia r önag ihaieyi yapa* idaıeye ibraz
ed,lme§ı gerekmektedir.

i\irliğimiz tarafındaı, gerçekteştiriten bu ihale, 4734 sayılı Kamu ihale
KaB ır n u' n a ra b ı i ğqJğjkli t, }
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