SAKARYA DEFTERDARLIĞINDAN
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
CİNSİ
Bitki koruma ilaçları
Prefabrik (48, 49 ve 50 kapı nolu prefabrik
daireler)

Dikili Çam Ağacı

Dikili kavak ve Ceviz Ağacı

BULUNDUĞU YER
Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü Deposu
Sedivan Arabacıalanı Mahallesi
1464 ada 2 nolu parsel üzerinde
(Serdivan AVM karşısı)
Sapanca İlçesi, Sapanca Anadolu
Teknik Lisesi, Teknik Lise, Mesleki
ve Teknik Eğitim Merkezi
Müdürlüğü bahçesi
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi
Çırıllar Mevkii 804 ada, 4 numaralı
parsel üzerinde

MİKTARI

TAHMİNİ BEDELİ (¨)

GEÇİCİ TEMİNATI (¨)

İHALE GÜN VE SAATİ

130 adet

500,00

150,00

31.08.2012 / 10:00

1 adet
(50'şer m²'lik 3 daireli)

5.610,00

1.683,00

31.08.2012 / 10:15

45,218 m³

6.800,00

2.040,00

31.08.2012 / 10:30

2,685 m³

420,00

126,00

31.08.2012 / 10:45
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İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya mektubunu (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teyit yazısı ile birlikte süresiz teminat mektupları) yasal yerleşim yeri belgesini (ikamet
senedi), tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin : T.C. kimlik numarasını (nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen
şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt
belgesi ile tüzel kişilik alına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel
kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri
şarttır.

İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir.Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İhale bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.
Bitki koruma ürünleri satışına izin veren bayilik veya toptancı izin belgesi ( satıcılık, bayilik) olan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

