
 

T.C 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 

 

1 ADET ARAÇ SATIŞ İLANI 
 

 Kurumumuz kayıtlarında bulunan 1 (bir) adet 1997 Model TOFAŞ – FIAT (Doğan)  

marka aracın Kurumumuz Taşınır İşlemleri Yönetmeliğinin 31 inci maddesi (a) fıkrası 

kapsamında Açık Teklif Usulüne göre dosyasında mevcut tahmini bedel üzerinden satışı 

yapılacaktır. 

1. Sözkonusu ihale Hızırtepe Mah. Kışla Caddesi No.21 Adapazarı/SAKARYA  

adresindeki hizmet binası -1.kat ihale salonunda  09.02.2023  Perşembe  günü saat: 

11.00 ‘de yapılacak olup;dosya aynı adresdeki -1.kat Destek Hizmetleri Servisinde  

görülebileceği,incelenebileceği gibi  dosyayı satın almak isteyenler şartname ve diğer 

belgeler 50.00.-TL (ELLİ TÜRK LİRASI) bedelle temin edilebilir.(Dosya Parası T.C 

Ziraat Bankası Şubesinden Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına beyan 

usulü tahsilatlar adı altında geçici teminat hesabına (şartname ve diğer belge alımı 

için )  yatırdığını gösterir dekontunu, 

 Ayrıca ihale konusu araç:İl Müdürlüğüz hizmet binası araç garajında mesai saatleri 

içerisinde izin alınarak görülebilir. 

 İhaleye katılacak istekliler teklif mektubu hariç aşağıda istenen evrakları ekleyerek 

hazırlayacakları teklif zarfının üzerine isteklinin adı,soyadı veya ticaret ünvanı ile  tebliğata 

açık adresini ve teklifin hangi işe ait olduğunu belirten teklif zarfını 09/02/2023 Perşembe 

günü saat:11:00 e kadar Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisine  

veya posta ile intikal ettirmeleri gerekmektedir. Teklifler aynı gün ve saatte istekliler huzurunda 

açılacaktır. 

İSTEKLİLER TEKLİF ZARFININ İÇİNE: 

2. Tebliğat adresini gösterir beyan ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası 

beyanı. 

3. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan suretini (aslı ihale sırasında ibraz 

edilecektir.) tüzel kişiler ise 2023 yılı içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya 

benzeri meslek kuruluşuna kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi. 

4. İstekliler araç için  belirlenen muammen  bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici 

teminat mektubu teminat mektubu dışındaki  teminatlarının T.C Ziraat Bankası 

Şubesinden Sakarya  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adına beyan usulü  tahsilatlar 

adı altında geçici teminat hesabına yatırdığını gösterir dekontunu, 

5. İmza sirküleri veya imza beyannamesi, 

6. Şartname bedeli alındı makbuzu sadece şartname dosyasını alanlar için  (şartnameyi 

alıpta  bedeli yatırmayan istekli değerlendirme  dışı bırakılacaktır). 

7. Vekaletname (ihaleye vekaleten katılanların vermesi zorunludur.) 

8. Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini beyan eden belgeyi 

koyacaklardır. 

İsteklilerce bu belgelerin aslı ya da noter tasdiklisinin veya aslının idarece onaylanmış 

örneğinin verilmesi mecburdur. 

İhale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergi resmi harçlar ve sözleşme 

giderlerinin tamamı alıcı tarafından ödenecektir. 

İşbu ilan Kurumumuz Taşınır Satış İşlemleri Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp,ihaleyi yapıp yapmamakta 

dilediğine yapmakta serbesttir. 





 


