
MANAVGAT ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINDAN 

SATIŞ İLANI 

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına ait 07 L 0898 plakalı 2015 model, 19538 

km’li,  Fiat Linea 1.3 Multijet Otomobil (AA Sedan)  hizmet otosu satılacaktır.  

Teklif vermek isteyenlerin 30.11.2020 Pazartesi günü saat: 11:00'a kadar Odamıza kapalı zarf 

içinde tekliflerini sunmaları gerekmektedir. Sunulan teklif zarfları 30.11.2020 Pazartesi günü saat 

11:00 ‘da Odamız toplantı salonunda komisyon tarafından açılacak, pandemi koşulları nedeniyle 

toplantı salonuna istekliler alınmayacaktır.  

İhalenin Yapılacağı Adres: Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:9 

Manavgat ANTALYA  

• İrtibat: (0242) 742 9903 

• İhale Tarihi ve Saati: 30.11.2020 -11:00 

• İhale Komisyonu Toplantı Yeri: Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası 4. Kat Toplantı 

Salonu 

• Aracın Görülmesi: Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:9 Manavgat/ 

ANTALYA adresinde görülebilir. 

• Muhammen bedel: 105.000,00 (yüzbeşbinTürkLirası) TL’dir. Muhammen bedel altındaki 

teklifler geçersiz kabul edilecektir. 

• İhale Bilgisi: İhaleye katılım için belgeler aşağıda belirtilmiş olup; teklifler 30.11.2020 

tarihi saat 11:00’a kadar Odamıza kapalı zarf içinde sunulacak ve 30.11.2020 tarihi saat 

11:00’da komisyon tarafından açılacaktır.  

• Belgeleri tam ve uygun olmayan isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır. 

• Belgeleri tam ve uygun olup, en yüksek teklifi veren istekliye, Oda tarafından diğer yasal 

prosedürler tamamlandıktan sonra araç satışı noter kanalıyla yapılacaktır. Satış ile ilgili 

ödenecek ücretler istekliye aittir. 

• En yüksek teklifin birden fazla ve eşit olması durumunda zarfların odaya teslim tarihi ve 

saatine bakılarak aralarından ilk teslim eden ihaleyi kazanmış sayılacaktır. 

• İhaleyi kazanan teklif sahibi 01.12.2020 tarihi saat 12:30 ‘a kadar 5.000,00 

TL(beşbinTürkLirası) tutarındaki geçici teminat bedelini Odamız hesabına yatırmak 

zorundadır. Araç satış devri yapılabilmesi için Oda tarafından diğer yasal prosedürler 

tamamlandıktan sonra, ihaleyi kazanan isteklinin araç satış devrini gerçekleştirmemesi 

durumunda, yatırmış olduğu geçici teminat bedeli iade edilmeyecek olup odamıza gelir 

olarak kaydedilecektir. Noter satışı tamamlandıktan sonra teminatı kendisine iade 

edilecektir.  

Posta yoluyla teklif kabul edilmeyecektir. 

• Başkanlığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’na 

tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

• Aracın resimleri ve eksper raporu ilanın devamında bulunmaktadır.  

• Zarflar Odamıza şahsen teslim edilecektir, vekaleten iştirak edilmesi durumunda noter 

onaylı vekilin kendisi tarafından teslim edilecektir. Aksi durumda zarf kabul 

edilmeyecektir. 

• 30.11.2020 tarihinde olası bir tatil, sokağa çıkma yasağı, karantina vb olması durumunda 

ihale, durumun sonlanmasını takip eden ilk iş günü saat 11:00’de aynı yerde yapılacaktır. 

 



• İhaleye Katılım İçin Belgeler: 

Gerçek Kişi ise: 

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  

2- İmza Beyannamesi aslı, 

3- Vekaleten İştirak ediliyorsa vekaletname aslı ve vekilin imza beyannamesi aslı, 

4- Aşağıda yazılı örneğe uygun Teklif Mektubu 

Tüzel Kişi İse: 

1- Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti, 

3- Vekaleten iştirak ediliyorsa vekaletname aslı ve vekilin imza sirküleri aslı, 

4- Aşağıda yazılı örneğe uygun Teklif Mektubu 

 

 

• İstekliler aşağıdaki şekle uygun yazılı teklif verecektir: 

 

 

 

 

 

 

ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINA 

MANAVGAT 

 

 

 Odanızın 07 L 0898 plakalı 2015 model, 19538 km’li,  Fiat Linea 1.3 Multijet 

Otomobil(AA Sedan) hizmet otosunu ……………(rakamla)……..TL(yazıyla) Odanın 

belirttiği bütün şartları kabul ederek satın almayı kabul ve taahhüt ediyorum. 
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