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LAVANTA yaĞı SATIş irraı,Bsi

Birliğimize ait aşağıda türü, miktan, muhammen bedeli ve diğer bilgileri yazıIı o|an 21,25 Kg
Lavanta Yağı, Birlik İhale Yonetmeliğinin l8. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kapalı teklif almak ve
gerek dululması halinde akabinde yapılacak açık artırma yoluyla satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

S.No Türü Miktarı Hasat-Imal Yılı Muhammen Bedeli ıhale Tarih ve saati
l Lavanta Yağı 21,25 Kg 20l.7 5.789,56 TL |6.|0.2017

Saat 09:00

İhalevi Yapan Birliğin:
a) Adı
b) Adresi

: Dinar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

c) Telefon ve Faks Numarası : 0
d) Elektronik Posta Adresi ı

: Dinar Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:2 DINAR
ı 272353 50 82 l 353 17 7I - 0272 353 29 84

e) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Feyzi ŞEN - Birlik Müdürü

ihale konusu isin :

İhalenin Adı : Lavanta Yağı Satış İhalesi
Türü ve Niteliği : Açık İhale -Satış
Miküarı:21,25Kg
Teslim Yeri : Dinar İlçesi
İşin Stıresi : İhale onayı karan tebliğine müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

1- ihale, Birlik İhale Komisyonunca 16l|0l20I7 günü saat 09:00'da yukarıdaki bilgi tablosunda ki

sıralamaya göre Birlik Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İ.ı-İıruı.y. katılmak isteyen istekliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıklan idari Şartname ve

fiyat teklif mektubunun bulunjuğu dosyayı en geç |6.10.2017 tarihinde saat 09:00'a kadar Birlik

Mtdıi.ıtıgtıne teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

A-GERÇEK rİşİı,rnİN:
a-İş veya Kanuni ikametgü adresini gösterir belge,

b-Nüfu s Cüzdanı fotokopisi,
c-Başkası adına vekil oİarak katılanlann Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaYlı

imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

B-TUZF,L rİşİı,rnİN :

a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c) bentlerinde yazı]lı belgelerin yanında,

ayrlca,' 
b-Tüzel kişilik adına katılanların, imza sirküleri ve yetki belgeleri,

3_Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeYecektir.

a_Sauşı yapılacak^lavanta yağı-OÖ.I0.20:17-16.10.20il7 tarihleri arasında mesai saatleri iÇerisinde

görülebiİiL İıİ"ıİvÖ tirenler satışa ğıkarılan Lavanta Yağını görmüş ve ona göre fiYat teklif etmiŞ

İayılacakları için İvvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez,

5-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Birlik Müdürltiğtınden ücretsiz olarak temin

edilebilir.
6-ihale

karşılanacaktır.
bedelinden kaynaklanan, Damga Vergisi ve benzeri masraflan tamamen alıcı taraflndan

7-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda DNAR Mahkemeleri

yetkilidir.- 
S-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-İlanda belirtiimiyin maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
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