İLAN
FETHİYE KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1-Aşağıda özellikleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesine göre "Pazarlık Usulü" ile hizalarında
gösterilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’deki adreslerini
gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus kayıt örneği veya aslını ibraz etmek şartıyla, sürücü belgesi ve
pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline
kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, İhalenin yapıldığı yılda alınmış sicil kayıt belgesi ile
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen bu şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır.
(Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)
3-İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim, harç ile yasal yükümlülükler alıcıdan tahsil edilecektir.
4-Satışı yapılacak mahzemelerin nakliye ve diğer masraflar alıcıya aittir.
5-İstekliler mesai saatleri içerisinde her türlü bilgi ve şartnameyi Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz görebileceklerdir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahütlü bir mektupla
gönderilebilinir.Posta ile müracatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.
8. İhale bilgileri http://www.mugla.def.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İrtibat Tel :( 0 252) 6142457
İlan olunur.

Sıra
No

Dosya No

Taşınırın Cinsi

Jenaratör-Lcd tv-Kamera

1

42-842

2

42-694-768648-793-815- Bıçak-Çapa-Kürek vb.
616

Fiil durumu

Kullanılır

Kullanılır

Tahmini
Bulunduğu
Bedeli KDV
yer
hariç (TL)
Milli Emlak
Müdürlüğü
1750,00
Deposu
Milli Emlak
Müdürlüğü
300,00
Deposu

Geçici
Teminat
(TL)

İhale Tarih

İhale saati

-

11.07.2018

10:00

-

11.07.2018

10:15

