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TRAFİKTEN ÇEKİLEN 1 ADET 2007 MODEL VOLVO S/80 BİNEK ARAÇ SATIŞI
. * ,-v-

Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan 2007 model Volvo S 80 marka siyah safir metalik renk 
trafikten çekilmiş binek otomobilin satılması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince 
açık teklif pazarlık usulü ile yapılacaktır.
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No Bulunduğu Yer Cinsi Tahmini İhale 
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İhale

Tarihi Saati
1 Uludağ Üniversitesi 

Görükle Kampusü
2007 Model 16 RK 080 
plakalı Volvo S 80 
trafikten çekilmiş binek 
otomobil satılması

530.000,00-TL. 53.00,00-TL. 14.12.2021 14:00

1- Yukarıda belirtilen satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif pazarlık usulü ile
belirtilen gün ve saat de-Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü (İzmir yolu 21. km. Uludağ 
Üniversitesi Görükle Kampüsü / BURSA) Rektörlük Mediko Sosyal Binası İhale Toplantı Odasında 
toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır. '

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin:
a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel Kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,
e) Dokümanın alındığına dair makbuz,
f) Özel Hukuk Tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu 
yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri 
Mesleki Kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına 
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarım 
gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise 
yukarıdaki (b), (e) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye 
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale 
tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

3- Satışı yapılacak 2007 model Volvo S 80 V-8 marka siyah safir metalik renkli trafikden çekilen 
binek otomobil, mesai saatleri içinde Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusü İdari ve Mali İşler 
Daire Başkanlığında görülebilir.

4- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanlığı Satmalına Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, Bursa 
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Halkbankası Bursa 
Uludağ Üniversitesi Şubesi TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 nolu hesabına 500,00-TL. 
yatırılarak, makbuz karşılığında doküman temin edilir.

5- Teklifler, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 
2886 sayılı Devlet îhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale tarihi ve 
saatinden önce Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma 
Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale 
Komisyonu sorumlu tutulamaz.

6- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Satışlara ilişkin vergi, resim ve harç satıştan önce tahsil tahsil edilecektir.
8- İhalelere ilişkin ilan http://idarimali.uludag.edu.tr/ sayfası duyurular bölümünde görülebilir.

http://idarimali.uludag.edu.tr/

