
 

 

TAŞINIR MAL (HURDA) SATIŞ ŞARTNAMESİ 
 

 

GENEL ŞARTLAR : 

 

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ : 

 

         1-Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan hurdaların 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanununun  45. Maddesine göre Açık teklif usulü ihale ile satılacaktır. 

         2- Taşınmaz (hurda ) Bilgileri: 

 

Sıra 

No 

Cinsi  Kg  Kilogram Fiyatı  Tahmini kg /ton Geçici Teminat 

Tutarı TL 

1 Hurda Malzeme 

(demir)  

1 Kg 2,40 TL  25.000-30.000 kğ 2.500,00 TL 

 

        3-Yukarıda niteliği  ve diğer özellikleri, Kilogram fiyatı ve geçici teminatı belirtilen 

İncesu Belediyesine ait hurda Malzeme satış ihalesi 17.02.2021 Çarşamba günü saat 14.00 ‘de 

Belediye Encümeni huzurunda Belediye toplantı salonunda yapılacaktır. 

        4- İhalede en saz pey sürme 0,10/Kg (onkuruş)TL dir. İstekliler İhaleye ait bilgileri 

İncesu Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğünden görebilirler. 

 

MADDE 2-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

 

          Hurdanın muhammen satış bedeli Kg olarak ve tahmini miktarı üzerinden geçici 

teminat tutarı Madde 1’de gösterilmiş olup, Geçici teminat tutarının ihale saatına kadar 

belediye veznesine yatırılması kaydı ile ihale için gerekli evrakları İhale komisyonu 

başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI : 

 

            2886 Sayılı Devlet ihale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve Kanunda  

açıklanan biçimde geçici teminatı yatırması kaydı ile  ihale için gerekli aşağıdaki  belgeleri 

sunmak zorundadır.  

1- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan ve taahhüt. 

2- Geçici teminat bedeli makbuzu  veya teminat mektubu 

3- Gerçek kişilerin kimlik fotokopisi 

4- Tüzel kişi(şirket) olması halinde Ticaret sicil kaydı, teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri. 

5- Vergi Dairelerine, SGK , İncesu Belediyesi Mali hizmetler Müdürlüğünden 

kuruma ait  borcu yoktur yazısı (7256 Sayılı Kanun gereği Yapılandırma yapan ve 

ödemelerini yapmış olanlar hariç) 

6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış olan Tehlikesiz atık toplama ve ayırma 

konusunda alınmış Belediye atıkları listesinde yeralan atık kodlarını içeren ve işin  

özelliği gereği plastik ve  metal atıklarını kapsayan  Çevre izin ve Lisans Belgesi  

 



 

 

MADDE 4- ALICININ GÖREV VE SORUMLUĞU: 
 

 

              İhale üzerinde kalan istekli 2886 Sayılı kanun hükümlerine göre ihalenin onayını 

mütakip hurda malzemeyi kurum yetkilisi veya görevlileri nezaretinde taşıma işlemini 

gerçekleştirecektir. Hurda taşıma, tahmil tahliye ,yükleme nakliye gibi tüm giderleri 

yükleniciye ait olup,  taşıma esnasında ve yol güzargahındaki  tüm güvenlik önlemleri 

doğabilecek vergi resim ve harçlar yükleniciye aittir. Malzeme belediye görevlileri eşliğinde 

tartılarak kantar fişleri kuruma teslim edilecektir. Hurda malzemenin taşıma işlemi sonrası 7 

iş günü içerisinde bedeli peşinen belediye hesaplarına veya veznesine yatırılacaktır. 

 

 

MADDE 5- İDARENİN SORUMLUĞU : 
 

          İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek kaydı ile ihaleye yapıp 

yapmamakta serbestir.Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez. İhale işleminin 

gerçekleşmemesi halinde yatırılan geçici teminatlar iade edilir.  

           İhale kararı; karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal 

edilir. İptal edilmesi durumlarında ihale hükümsüz sayılır. 

 

MADDE 6- İTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ : 

 

          Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

 

          İhale ile ilgili  olarak doğabilecek itilafların çözümünde İncesu Mahkemeleri ve İcra 

daireleri yetkilidir. 

 

          İş bu şartname iki (2) sayfa ve 6(altı) ana maddeden ibaret olup, kurumuzca 

hazırlanmıştır. 01.02.2021 

 

 

                                                                                                             Av. Mustafa İLMEK  

                                                                                                                 Belediye başkanı  

 

 

 

 

 

      Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname 

kurallarına aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ererim.   …../……./2021 

 

Adı Soyadı :  …………………………………….. 

 

TC Kimlik no :  ………………………………………. 

 

Telefon ve adresi : …………………………………… 


