Tarih:15.08.2018
MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASINA AİT ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN
TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ
Konu; MUĞLA TİCARET VE SANAYİ Odasına ait 48 EE 001 Plakalı OPEL
VECTRA 2.0 CD 16 V ARACIN satılması işidir.
Satılacak aracın özellikleri;
ARAÇ BİLGİLERİ
PLAKA NO
ŞASİ NO

MARKA VE TİPİ
MODEL

OPEL VECTRA 2.0 CD 16 V

KULLANIM TARZI
YOLCU SAYISI
TRAFİĞE TESCİL TARİHİ
HASAR DURUMU
BAKIM DURUMU

RESMİ OTO
1+4
2.01.2006 (LPG)
ÖN FAR DEĞİŞTİ.
ÖZEL SERVİS BAKIMLI

1999

MOTOR NO
SBM TRAMER NO

ORİJİNAL KM
RENK
YAKIT TÜRÜ

48 EE 001
WOLOJBF19WZ009223

X20XEV14437435
278397252
234420
LACİVERT
BENZİN/LPG

Yukarıda sunulan teknik özelliklere göre aracı satın almak isteyenlerin tekliflerini,
14 EYLÜL 2018 CUMA günü saat; 16.00’ da MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI
GENEL SEKRETERLİĞİNE kapalı zarf ile teslim etmesi gerekmektedir.
a-Teklif belgesi kapalı zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren Firma
ünvanının yazılması, zarfın kapandığı kısmın üzerine firma veya şahıs kuruluş kaşesi
vurularak ve imza yetkilisince imza atılması, teklif mektuplarında verilen fiyatın hem yazı
hem de rakam ile TL cinsinden yazılması gerekmektedir.Teklifte Türkçe kullanılacaktır.
b-Belirtilen tarih ve süre içinde teslim edilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.
c- Araç, satışında noter ve satış masrafları alıcıya aittir.
d-Araç bedeli araç sahibi olan MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASINA peşin olarak
ödenecektir.
e-Posta yolu ile gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
f-Oda satış işlemini herhangi bir sebep göstermeksizin istediği her zaman iptal edebilir.
Satışın iptal edilmesi durumunda isteklilerce Oda’ dan herhangi bir hak, zarar ve ziyan
talebinde bulunulamayacaktır.
g-Oda tekliflerin teslim gününden önce, ihale evrakında düzeltme ve değişiklik yapma
hakkına sahip olup, Oda tarafından gerekli görülür ise teklif teslim tarihini uygun bir süre
içinde ertelenebilecektir.
h-Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, satışı yapıp yapmamakta, iptal etmekte,
dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.
I-Aracın satılmasının karar verildiği alıcıya telefon edilmek suretiyle haber verilecektir.
Satış yapılacak alıcının belirlenmesinden sonra en geç 15 gün içinde aracın satışı
yapılacaktır.
g) Araç Hafta içi mesai saatleri içinde Oda garajında görülebilir.

