ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

13.12.2019

1. İŞİN KONUSU:
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından ekli listede belirtilen ihtiyaç fazlası araçların
kapalı zarf usulü teklif ile satışıdır.
EK .1 Araçlar yazı ekinde liste halinde ayrıca verilmiştir.
2. TEKLİF VERME TARİHİ , SAATİ VE YERİ:
İsteklilerin KAPALI ZARFLA verecekleri teklifi, 23.12.2019 tarihi saat 18:00’ e kadar satınalma
servisine ulaştırmaları gerekmektedir.
3. TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ ADRES:
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Çimento Fabrikası
Isparta’dır. Satınalma Servisi Tel: 0246 237 14 51

Isparta - Afyon Karayolu Üzeri 15.Km

4. İNCELEME:
İstekliler satışı yapılacak olan araçları;
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Çimento Fabrikası Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15.Km
Isparta adresinde, 23.12.2019 tarihine saat :18:00’ e kadar yerinde görüp inceleyebilirler.
Satışla ilgili olarak SATINALMA SERVİSİ’nden bilgi alınabilir. İrtibat telefonu: 0 246 237 14 51
5. TEKLİF VERME USÜLÜ:
İhale kapalı zarfla teklif usulü ile yapılacağından, tekliflerin kapalı zarf ile verilmesi mecburidir.
Zarfta; teklif ve diğer evraklar bulunmalıdır.
Zarfın üzerine “Satılacak Araç Teklifidir.’’ yazılmalıdır.
Teklif mektubu, geçici teminat mektubu da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün
belgeler zarfa konulur.
Zarfın üzerinde isteklinin Adı, Soyadı veya Ticari unvanı, Tebligata esas Açık Adresi, telefon numarası ve
İhaleyi yapan şirketin açık adresi, yazılır.
Ağzı yapıştırılmış zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektubunun Ad, Soyad veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış kaşelenmiş
olması gerekir.
Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme
bulunmaması gerekir.
(Teklif bedelinin yazı ve rakamlarında farklılık olması halinde yazılı olan bedel esas alınır.)
Belirtilen tarihten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.
Teklifler istenilen belgelerle birlikte kargo ile veya iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
Posta veya kargo ile gönderilecek tekliflerin ihale dökümanında belirtilen ihale tarihine kadar Göltaş Çimento
A.Ş.’ Satınalma Servisine ne ulaşması şarttır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Faksla gelen teklifler değerlendirilmez.
Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
TEKLİF VEREN ALICI
KAŞE / İMZA

6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:
a) Teklif mektubu (kaşeli, imzalı).
b) Şartname (kaşeli, imzalı).
c) Tebligat için adres bilgileri,
d) Telefon numarası, faks numarası, e posta ,cep telefonu
e) Nakit teminat makbuzu, banka dekontu.
f) Banka teminat mektubu.
g) Teklif verenin tüzel kişi olması halinde; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri
ve/veya tüzel kişilik namına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir vekâletname.
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
Kanunlardaki ilgili hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış
olanlar bu ihaleye katılamazlar.
Yukarıda belirtilenlerin ihaleye katıldıklarının anlaşılması hâlinde teklifleri geçersiz sayılabilecektir.
Ortak girişimler (iş ortaklığı ve konsorsiyumlar halinde ) ihaleye teklif veremezler.
Teklifler ferdi olarak verilecektir.
7. VERİLEN TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:
Verilen teklifler; teklif tarihinden itibaren en az 30 gün geçerli sayılır.
8. FİYAT:
İstekliler tekliflerini TL olarak vereceklerdir. Verilen fiyatlarda K.D.V dahil olacaktır.
Şartnamede belirtilen ihale konusu araçlara her plaka için ayrı ayrı birim fiyatlar olarak teklif verilecektir.
Araçların tamamı için tek bir toplam fiyatla verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
Satılacak Araç plakaları ve özellikleri teklif sayfasında belirtilmiştir.
9. ÖDEME:
Satışı yapılacak araçların mal bedeli peşin olarak Göltaş Çimento A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü'ne veya Göltaş
Çimento A.Ş banka hesabına yatırılacaktır.
Ödemesi peşin olarak yapılmayan, bedeli ödenmeyen araçların satışı yapılmayacaktır.
12.TESLİMAT:
Satışı yapılan araçların; bütün devir işlemleri tamamlandıktan sonra teslimatı yapılacak ve tesisten çıkarılmış
olacaktır.
13.TEMİNAT:
İhaleye katılacak olan istekliler teklif ettikleri fiyatların toplam tutarının %10’u oranındaki geçici teminatı,
ihale evraklarıyla beraber Göltaş Çimento A.Ş. ‘ ye vereceklerdir.
Geçici teminat, şartsız kesin banka teminat mektubu veya nakit olarak verilecektir.
Nakit teminat verilmesi halinde teminat GÖLTAŞ’ın banka hesabına yatırılacaktır.
Banka dekontu veya banka teminat mektubu zarfın içine konulacaktır. İhale bitiminde teminatlar ilgililerine iade
edilecektir.
Birinci ve ikinci sırada teklif verenlerin teminatları daha sonra iade edilecektir veya alacakları araç tutarına mahsup
edilecektir.GÖLTAŞ’IN BANKA HESAP NUMARALARI;
EK 2: Yazı ekinde liste halinde ayrıca verilmiştir.
TEKLİF VEREN ALICI
KAŞE / İMZA

14.TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Her kalemde en yüksek fiyatı veren firmaya satış yapılacaktır. Teklif fiyatına göre araçların tamamı toplu halde bir
firmaya-kişiye satılabileceği gibi; tek araç olarak en yüksek fiyatı verene satılabilir. Bu hususta her türlü takdir
yetkisi Göltaş’a aittir.
Kapalı zarf usulü ile verilen teklifler satış komisyonunca açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde, ihale komisyonunca
en yüksek fiyat teklifi veren katılımcılardan revize fiyat teklifi istenilebilir. Her araç en yüksek fiyatı veren kişi veya
firmaya satış yapılacaktır.
Bu hususta her türlü takdir yetkisi Göltaş’a aittir.
15. İŞİN SÜRESİ:
Satışına karar verilen araçlar için; alıcıya ihalenin kendisinde kaldığı telefonla veya e-mail ile bildirildiği tarihten
itibaren 1 gün içinde (ertesi gün), ilgili araç veya araçlar için teklif ettiği bedel Göltaş Çimento A.Ş. banka
hesabına yatırılacaktır. İlgili Havale –banka dekontu Göltaş A.Ş.’ye ulaştırılacaktır.
Satış Bedelinin yatırılmasından sonra araçların devir teslimi ile ilgili olarak en fazla 5 iş günü verilecektir.
(GÖLTAŞ A.Ş.; sadece bu devir teslim İşlemleri için, işin durumuna göre, gerekirse ilave süre verebilir. Bu;
firmanın aldığı araç sayısına bağlı olarak Göltaş A.Ş. tarafından değerlendirilir ve sözleşmeyle belirlenir.)
Noterden devir teslim işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, araçlar alıcısına Göltaş A.Ş.’nin ISPARTA Tesisinde
teslim edilecektir.
Satış devir işlemleri yapılan araç veya araçların tamamı en geç aynı gün içinde bulundukları yerden tesis dışına
sevk edilmiş olacaktır.
16.CEZAİ ŞARTLAR:
GÖLTAŞ A.Ş.; Satışına karar verilen araçlar için; alıcıya ihalenin kendisinde kaldığı ( e-mail ile telefonla)
bildirildiği tarihten itibaren 1 gün içinde, ilgili araç veya araçlar için teklif ettiği bedel Göltaş Çimento A.Ş.
banka hesabına yatırılmayan araçların satışından vazgeçebilir.
Bu durumda alınan geçici teminatlar Göltaş Çimento A.Ş. tarafından irad kaydedilir. Bunun için başka hiç
bir hüküm alınmasına gerek yoktur. Bu husus alıcı tarafından peşinen kabul edilmiş ve bu şarta razı olarak
ihaleye katılmış kabul edilir.
 Yine alıcı teklif verdiği halde kendisine satıldığı bildirilen araç veya araçları almaktan vazgeçerse; verdiği
teminatlar başka hiç bir hükme gerek kalmadan Göltaş Çimento A.Ş. tarafından irad kaydedilir. Bu hususu alıcı
peşinen kabul eder.
17.DEVİR VE TEMLİK:
Alıcı Göltaş Çimento A.Ş.’nin yazılı izni olmadan ilgili işle ilgili hak ve sorumluluklarını bir başka kişiye devir ve veya temlik edemez.
18.VERGİLER VE SAİR MASRAFLAR:
Araçların alım-satımı ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile tüm masraflar alıcıya aittir.
(Noter, damga vergisi, teminat ve sözleşme masrafları ve diğer kanuni yükümlülükler v.b.) Bu işten mütevellit
her türlü vergi, resim ve harçlar ile her türlü tedbirsizlik ve kazadan doğacak zarar, ziyan ile tazminatlar alıcıya
aittir.
TEKLİF VEREN ALICI
KAŞE / İMZA

19.İHTİLAFLARIN HALLİ:
İşbu şartname konusu araçların satışından doğabilecek ihtilafların hallinde Isparta Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkili kılınmıştır.
20.DİĞER HUSUSLAR:
Göltaş Çimento A.Ş. herhangi bir ihale kanununa tabi olmayıp iş bu ihaleyi yapıp yapmamakta,
İptal etmekte veya uygun bulduğu bir kişi veya şirkete vermekte serbesttir.
Katılımcılar teklif vermekle iş bu şartnameyi tamamıyla okumuş ve bütün şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
TEKLİF VEREN ALICI
FİRMA BİLGİLERİ
KAŞE / İMZA

GÖLTAŞ
GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş
ISPARTA AFYON KARAYOLU ÜZERİ 15. KM ISPARTA TEL: 0 246 237 14 51 FAKS:0 246 237 1480

SATILIK ARAÇLAR İÇİN VERİLEN TEKLİFTİR.

23 / 12 / 2019 TARİHLİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ EKİDİR

GÖLTAŞ ÇİMENTO ŞİRKET ARAÇLARI SATIŞ TEKLİF FORMU
SIRA ARAÇ
NO PLAKASI
1
2
3

32 DE 033
32 HL 009
32 HL 010

ARAÇ
ARAÇ CİNSİ
MODELİ
2005
2005
2005

VOLKSWAGEN VOLT 16+1 KOLTUK 440 ED
İSUZU ROYAL 27+1
İSUZU ROYAL 27+1

YAKIT CİNSİ ARAÇ RENGİ
DİZEL
DİZEL
DİZEL

KİRLİ BEYAZ
BEYAZ
BEYAZ

ARAÇ KM
(GÜNCEL)
565.000
185.000
216.000

DURUMU

KDV DAHİL
TEKLİF FİYATI
(RAKAMLA)

KDV DAHİL TEKLİF FİYATI(YAZIYLA )

FAAL
FAAL
ARIZALI
23.12.2019

BELİRTİLEN ARAÇLARI YERİNDE GÖRDÜM, İNCELEDİM .23/12/2019 TARİHLİ SATIŞ ŞARTNAMESİNİ OKUDUM. ŞARTLARINI KABUL ETTİM.
ARAÇLARI HALİ HAZIRDA BULUNDUĞU HALİYLE, GÖLTAŞ A.Ş. NİN ŞARTNAMESİNDEKİ ŞARTLARLA,
TEKLİF ETTİĞİM FİYATLARLA SATINALMAYI KABUL VE TAAHHÜT EDERİM.
YATIRDIĞI TEMİNAT TUTARI :
TEKLİF TARİHİ:
TEKLİF VEREN ALICI FİRMA ÜNVANI:
TEKLİF VEREN KİŞİ ADI SOYADI:
KAŞE İMZA

13.12.2019
EK 2: İBAN NUMARALARI

GARANTİ BANKASI
Isparta Şubesi

TL

TR97 0006 2000 0810 0001 2000 12

Isparta Şubesi

USD

TR77 0006 2000 0810 0009 0049 92

Isparta Şubesi

EURO

TR57 0006 2000 0810 0009 0030 24

YAPIKREDİ BANKASI
Aspendos Bulvarı Şubesi

TL

TR06 0006 7010 0000 0001 3090 05

Aspendos Bulvarı Şubesi

USD

TR09 0006 7010 0000 0019 2663 67

Aspendos Bulvarı Şubesi

EURO

TR15 0006 7010 0000 0004 6449 64

