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l.İşletnomizco 09.03.202l. Salı günü saat 14.00'de ihtiyag fazlası 2 adeı (1459.297 Vo 1459.384
demirbaş no.1u) 1993 Model Heidelberg (SORS) marka tek üniteli 70*100 cm. ofset baskı makinası, l adet
(1459.285 demirbaş no.lu) 1991 Model Goebol marka 86,5cm.x22" baskı ünitesiz sürgkli form makinası ilo
l adet (|459.203 demirbaş no.1u) 1985 Model l l0x115 cm. çalışma ebadında Polar 115 EM otomatik kağıt
kesme makinası Açıh Teklif asilü, Açık Artırma olaıak uygulınmoi koydı i|e Ctrmhuriyet Mahallesi
Güney Yan Yolu No: 22 D-IOO Karayolu Üzerl Gebze/KOCAELİ adresindeki İşletmemiz idare
binasında satılacaktır.

. 2. Satış ile ilgili alruıtılı dokiman v9 şartnarne İşletnemizin l nçi maddede yazılı adıosindeki
İşletmemizin Sahnalma Şefliğinden ücretsiz temin edilebilece\ aynca ihale evrakları Ofisimizin
rtww.dm<ı.g.tıv.tr adrosinin ihalo ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, (0262) 674 26 26 -674 26 86 nolu
telefonlanmızdan bilgi alınabilocelıiir.(A.Fuat Polat İşletne Müdür Yrd-)

3. Makinalar görüldüğü hali ile satılaoaktır.
4. Goçioi teminatlar 09.03.202I Salı günü on geç saat l2.00'a kadar İşletmemiz veznesine veya

Banka Hosaplanndan birisine yatınlarak, makbuzu dilokçe ekinde Satınalma Şofliğine teslim odilmiş
olaoaktır. Banka tominat moltuplarının da ayıı süre içcrisindc dilokçe okinde Satınalma Şofliğinc tcslim
ediImesi gerekmektedir. (Geçici teminat mokfuplan son teklif verme tarihinden itibaren (ihale tarihi dahiD
on az 6 ay süroli olacaktıf.)

5. Makinalır demonte durumda olup, yük|enmesi ve nakliyesi ahcıya ait olocakhı,
6. Söz konusu üale, Kamu İhalç Kanununun 3.maddesi (g) fil«ası (istisna) kapsamındadu.

SIRA
No

DB,MİRBAş
NO MoDELİ cixsİ MiKTARI

MUHAMMEN
BEDELi

GEÇİCİ
TEMİNATI

HALİ HAZIR
DURUMU

l 1459,297
1993
Model

Heidelberg
(SoRs)
marka tek
üniteli
70*100 om.
ofset baskr
makinası lAd. 30.000.00Tl.. 5.000-00 Tt.-

Makine çalışır
durumda

2 l459.384
1993
Model

Heidolberg
(sORs)
marka tek
üniteli
70f 100 om.
ofsgt baskı
makinası lAd. 30.000,00 TL 5.000.00 TL.

\4akine çalışır
durumda

3 1459.285
l99l
ModEl

Goebel Frr
865 baskı
ünitesiz
sürekli form
makinası 1Ad. 20.000.00 TL 3.000.00 TL.

Makinç
çalışmaz
durumda

4 |459.203
l985
Model

Polar 1 15

EM otomatik
kağıt kesme
makinası lAd. 5,000,00 TL 1-000.00 TL.

Makine
çalışmaz
durumda
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Geçici teminatlar on geç ihale ilanının 4ncü maddçsinde belirtilen saate kadaı; hangl Makine
için ihaleye kıhlınık i§tedikterini belirtir EK.l dilekçe örneğ ve EIĞ2 Tedarikçi formu
lle miiracaat edileceldir.

Makinalann açık arttırmasrna bolirlengn muhammen bedellerle başlanaoaktır. Muhammen
bedollerin altındaki fiyat teklifleri değerlondirmeye alınmayaca!ı:lır. Bu nedçnlç teminat
yatırarak ihaleye katılan tüm isteklilgr muhammon bedellorle başlamak kaydıyla ihaleye
kahlmayı kabul etmiş sayılacaklardır.

İhaleye kaiları isteklilerin sahşa konu makineleri daha önce gördüğü kabul edilecek ve
sonradan yapılan şikayetler değerlerıdirmoye alınmayacaktır.
İstoklilor; ,Satışa konu makinalaıı Cumhuriyet Mahallesi Gilnoy Yan Yolu No: 22 D-\OO
Karayolu Üzori Gebze/KOCAELİ adresindo görebilirler.

Muhammen bedellere KDV dahil doğildir. İhalede oluşacak fiyatlara ayrıca KDV ve Damga
Vergisi bedeli (%0 15,17 orarıında) eklonecektir.

Makinalar görüldüğü hali ile satılaoak olup, bilahaıe geleoek itirazlaı kabul edilmeyecektir.

Makinalaı de mont€ halinde olup, taş!nm&sı, yüklenmesi vb. işler satın alana ait olaoaktır.
Satılaı makinel$ Işlelırıç6n belirleJecqği gfnlordo görevlendirilcoek porsonelimiz taıafııdan
teslim odilooektir.

Makinalann sahşının gergekleştiğinin alıcıya bildirildiği günü takip eden (l0) on giln
içerisinde makina bedelinin İşletnemiz veırnosine/ Banka hesaplarına yatırrtııası vo l0. günü
takip eden (5) beşinci günün sonuna kedar teslim alınarak götiirülmesi gerekmektedir.

Makinalaıın sahş bedelini sürosi içerisinde ödomeyerılerin goçici teminatları irat
kaydedilooektir. Bu durumda söz konusu makinanrn en iyi ikinoi toklifı voron istçkliden
başlanarak sırasıyla diğer isteklilere satılıp satılmamasında İşletrne serbest olacağından, ihale
sonuçlanıncaya kadar tüm toklif sahiplerinin teminatı da iado odilmoyocek ve tebligatı
müteakip (7) maddçde bolirtilen sürçler içerişinde ödemeleri yaparak makinay teslim almayan
ikinoi isteklinin de tominah irıt kaydedilerek ihalo iptal edilocekiir.

Makine bedelinin ödcnmosino rağmoı 30 gün içerisindo toslim alınmaması halindo; İşletmo
makina bedelini irat kaydederek ihaleyi iptal etrnokto serbest olaoakhr.
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lO. İhale tlaerindç kalan isteklinin, teklif mçktubunda voya başvuru dilekçesin<te göstermiş olduğu
adresi kanuni ikametgahı olup, bu adrese yapılacak her türlü tebligat ayıı gün isteklinin
kendisine yapılınış sayılaoakhr. İsteklinin başvuru dilekçesinde, ieklif mektubunda veya
İşletneye verdiği heıhangi bir belgede belirtilen adrese İşletmece yapılan her ttırlü bildirim de
lne aynı anda istoklinin kendisine yapılmış sayılaoaktır. Anlaşmazhğın Mahkemoyo intikali
halinde, İşletne oihaztarırıın kaytlan osas alrnaoallır.

l1. İhale ve satışla ilgili her ürlü ihtilaflardr, Ankara Mahkemoleri ve İora Daireleri yetkilidiı.

0001 2001 31,,+0 0013 0000 03

EKLER
EK- l : l Ad. Dle§eörneği.
EK-2 : l Ad. Tedarikçi formu

Ek1
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DEYLET MALZEME OFİSİ
BASIM İŞLETME MüDüRLüĞüNE

09l03l202l Salı günü Açık Teklif Usulü Açık Arttırırıa ile sahşı yapılacak olan ihtiyaç
fazlası makinolorin saüşında, aşağıda yazılı makinolerin iha]osine katılınak için hizalarında
gösterilen geçici teminıt miktaIlaırnı yatırılmıştr.

Telep ettiğim makinenir/makinelerin tarafıma ihale edilrnesi halinde, aşağıdaki adrosime
yapılacak yazılı tebligatın aynı gün tebellüğ etmiş saylacağmı ve ihale dokiimanlan ile ek şartlar
listesinde belirtilen htiktimleri aynen kabul ettiğimi boyan ve taahhüt ederim.

....l.,..1202|

KAŞE VE İMZA

İSTEKLİNIN :

ADI VE SOYADYTİCARİ ÜNVANI:

'tEL. NO: FAKS NO:

ayıırıv/Gebze /KOCAİ,Lİ

s.No
MAKiNANlN YAT!RlLAN GEçici

DEMiRBAŞ No clNs TEM|NAT TuTARl

VERGİ DAİRESİ w wncİ xİvıİrNo:

YAZIŞMA ADRESİ :
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Tf,EARİKÇİ GENEL BİLGİLERİ TDARiKÇİ TİCARET ODASI BİLGİLEPJ

TİcARE-r ÜlwANr(Tedırlk ı ADI) TİCARET ODASI

TFİ GüzEL, GERçEIç YIJRTDIşI) TİCARET sİcİr- No

VF,RGİ DAtRnsİ ODA KAYIT TARIIIİ

VERGİ Nonc ldMLtK No(ş6h,. F'ırıia$F.) NAct (EAAL.) KoDU

rDARiKÇİ tı,t TmARtKÇt BANK,\ BİLGtLERt

AI)REs BAN(A IBAN

TEı,Eı,oN BANKA ADl

rAKs BANKA ŞUBE§I

trj_PosTA TE)ARİKçİ YETrdLİ Idşİ6İ BİLcİLERİ

Rf,P ADRESİ ADı

İNTERNET SİTESİ soYADI

PozİsYoNU (BAYı DlsrR, ÜRET:tcD TELEFoN

1şLErME TüRü (LTD./ANG,I[N.i) CEP TELEFON

n-Pos,f A

DEPARTMAN


