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SATIŞ İLANI 
 

S.N. Cinsi Miktarı 

Geçici 

Teminat 

Tutarı 

Muhammen 

Bedeli 
İhale Tarihi Ve Saati 

1 Hurda Kâğıt 
Yaklaşık 

111132,29 Kg. 
1.235,00 TL 0,37 TL/Kg 

02.05.2018 Çarşamba  

Saat: 14:00’de 
 

 

             1-  İl Müdürlüğümüz hizmet binası arşivinde (Yunusemre ve Mali hizmetler SGM dahil) ( Arifiye Mah. 

Alaaddin Cad. No:10 ESKİŞEHİR), Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi arşivinde ( 71 Evler Mah. No:3 Ankara 

Yolu 8. Km / ESKİŞEHİR) ve Organize sanayideki Depoda (Organize Sanayi Bölgesi 9.Cadde No:7 

ESKİŞEHİR)  ) mevcut yaklaşık 108767,29 kg 1.hamur basılı kağıt (mukavva, dosya poşet, ataş, zımba teli 

selobant vs. içermektedir mevcut yaklaşık 2365 kg polipropilen plastik kutu olmak üzere toplam 111132,29 Kg. 

basılı kağıdın imhası ve satışı Kurumumuz Taşınır Satış İşlemleri Yönetmeliğine göre ilanda belirtilen tahmini 

bedel üzerinden az olmamak üzere karşısında yazılı tarih ve saate açık artırma teklif usulü ile satışı yapılacaktır 

             2- Söz konusu ihale, Arifiye Mah. Alaaddin Cad. No:10 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresindeki İl 

Müdürlüğümüzün 5.kat konferans salonunda yapılacaktır. Bu işe ait şartname ve diğer belgeler aynı adreste 

bulunan Destek Hizmetleri Servisinden temin edilebilir. Satışı yapılacak hurda kâğıtlar yukarıda, 1.maddede 

belirtilen adreslerde görülebilir. 

             3- İhaleye katılacak olan istekliler, aşağıda istenilen belgeleri de içeren, üzerine isteklinin adı-soyadı veya 

ticaret unvanını ve tebligata esas açık adresi yazılı teklif zarfını en geç ihale tarih ve saatine kadar Müdürlüğümüz 

1.kat Destek Hizmetler Servisine vereceklerdir. Ayrıca, istekliler tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar 

komisyon başkanlığına ulaşmak kaydıyla posta yoluyla da gönderebilir. Postadaki gecikmelerden kurumumuzca 

sorumluluk kabul edilmeyecektir. - 

            İstenilen Belgeler: 

            3.1. Şartname ekinde bulunan standart forma uygun teklif mektubu 

             3.2. Gerçek kişilerde, vekâleten ihaleye katılacaklarda noter tasdikli vekâletnamesiyle imza sirküleri              

            3.3 Tüzel kişilerde teklifte bulunacak kişilerde noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri 

            3.4. 2018 yılı içinde alınmış Ticaret, Sanayi veya Meslek Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

             3.5. İlan ve şartnamede belirtilen tutardan az olmamak üzere kanuni geçici teminat(Teminat mektubu 

haricindeki teminatlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halk Bankası’nda bulunan Kurumumuzla ilgili SGK 

Mosip ekranında Diğer Tahsilatlar menüsüne girilerek Eskişehir Saymanlığı seçilmek suretiyle Geçici Teminat ya 

da Teminat seçeneği seçilecek; istekliye ait Vergi Numarası ya da T.C. Kimlik numarası kaydı yapıldıktan sonra 

geçici teminatın yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Ayrıca, üzerinde ihale 

kalan isteklice teminat farkı verilmesi zorunludur.) 

             4-İsteklilerce, şartname ekinde düzenlenmiş olan teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra 

zarfın üzerine ihaleye katılacak isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı yazılır. Bu zarf, geçici teminata ait alındı 

belgesi veya banka teminat mektubu ve yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte dış zarfa konularak kapatılır. 

Dış zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Zarfın yapışkan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması 

teklifin rakam ve yazı ile yazılması, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi 

zorunludur. 

            İhale tarih ve saatinde adı geçen komisyonda sözlü teklifte bulunmak ve tahmini bedel ya da elde edilen 

en yüksek bedel üzerinden artırmak suretiyle yapılacak olup isteklilerin fiyat vermeye yetkili olduklarını gösterir 

belgeleri ile birlikte ihale tarihinde hazır olmaları gerekmektedir. Posta ile gönderilen tekliflerin sahipleri 

komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif, son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. 

            5- Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli yasaklanmış olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu 

Taşınır Satış İşlemleri Yönetmeliğinin 7. Maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. 

           6- Satışa çıkartılan kâğıtların satış bedeli üzerinden alınması gereken tüm vergi, resim ve harçlar ile 

nakliye vs. tüm masraflar alıcıya aittir. 

          7- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale komisyonumuz gerekçesini 

belirtmek koşuluyla satış yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon kararı kesindir. 

          8- İş bu ilan kurumumuz taşınır satış işlemleri yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmıştır. 

İLAN OLUNUR. 


