MÜBADELE İLANI
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden:
4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne ait 14
adet HEK durumdaki taşıt, hurda durumundaki 4300 (dörtbinüçyüz) kg sarı (pirinç) metal, 35.000
(otuzbeşbin) kg demir-metal malzemenin ve 500 (beşyüz) kg alüminyum muhtelif hurda
malzemesi ile teknik özellikleri Mübadele Tip Şartnamesinde belirtilen 7 Adet taşıt ile Açık
Arttırma Usulü ile Mübadelesi yapılacaktır.
1- İdarenin;
a) Adı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü
b) Adresi
İnönü Mah. İstasyon Cad. No:16 MALATYA
c) Telefon ve faks numarası 422 212 55 00 – 422 212 55 16
ç) Elektronik posta adresi
malatyadestekhizmetleri@egm.gov.tr
2- Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;
Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne ait 14 adet HEK
durumdaki taşıt, hurda durumundaki 4.300 (dörtbinüçyüz)
Adı, niteliği, türü ve miktarı kg sarı (pirinç) metal, 35.000 (otuzbeşbin) kg demir-metal
malzemenin ve 500 (beşyüz) kg alüminyum muhtelif hurda
malzemesi
Durumu
ve
özellikleri Mübadelesi yapılacak hek durumundaki taşıtlar ve hurdalar
(mübadelesi yapılacak malın cinsi, ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde ve/veya idarede
miktarı ve faal olup olmadığı)
görülebilir.
3- Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı

7 Adet 2022 model, beyaz renkli Fiat Doblo Combi 1.6
Multijet Easy Maxi Taşıt

Kullanılmamış ve yenileme görmemiş olacaktır.
10 koli (50 Top) A4 kağıt 1 pey olarak belirlenmiş olup,
pey miktarının 800 koli (4000 Top) pey ve katlarına
ulaşması halinde, İdare her 800 koli (4000 Top) pey ve
4- Pey cinsi ve miktarı
katları 2022 model 1 Adet Fiat Doblo Combi 1.6 Multijet
Easy Maxi taşıta dönüştürebilecektir. Pey dönüşümünden
arta kalan pey olur ise, A4 kağıt olarak idareye verilecektir.
Yüklenici, Mübadele Sözleşmesinin imzalanmasını takip
eden günden itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde mal ve
malzemeyi teslim edecektir. Yüklenici 15 (onbeş) gün
içerisinde idarenin talep ettiği mal ve malzemeleri teslim
5- İdare tarafından alınacak
ederse sözleşme imzalanmayacaktır. Teslim edilen mal ve
malın/malların teslim etme
malzemelerin kesin kabul işlemleri malzemelerin
yeri
tamamının teslim edilmesi halinde yapılacaktır. Yüklenici
teslim edeceği mal ve malzemeleri Malatya Emniyet
Müdürlüğü İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi No:16
adresine teslim edilecektir.
Durumu ve özellikleri

6- İdare tarafından
verilecek malın/malların
teslim alma yeri

Mübadele karşılığı verilecek mal/malzeme Karakavak
Mahallesi Söğütler Sokak No:5 Yeşilyurt/MALATYA
adresinde, Mübadelesi yapılacak taşıtlar ise İnönü
Mahallesi İstasyon Caddesi No:16 adreslerinden teslim
alınıp götürülmesi zorunludur.

7- Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer

Malatya Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube
Müdürlüğü C Blok Kat:3 İhale Toplantı Odası (İnönü
Mahallesi İstasyon Caddesi No:16 Yeşilyurt/MALATYA )

b) Tarihi-saati ve Usulü
04.07.2022 günü saat:10.00- Açık Artırma Usulü
8- Değer tespit komisyonu 2.496.631,33-TL
tarafından belirlenen
(İKİMİLYONDÖRTYÜZDOKSANALTIBİNALTIYÜZ
tahmini bedel
OTUZBİRTÜRKLİRASIOTUZÜÇKURUŞ)
9- İdare tarafından alınacak 2.515.800,00-TL
malın/malların tahmini
(İKİMİLYONBEŞYÜZONBEŞBİNSEKİZYÜZTÜRK
bedeli
LİRASI)
10- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
1) İsteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları zorunludur.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) 74.898,94-TL’den az olmamak üzere isteklilerin kendi belirleyecekleri miktarda geçici
teminat alınacaktır. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Malatya Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü hesabına yatırıldığını gösteren alındı belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
ç) Vekaleten mübadeleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş mübadeleye
katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Adli Sicil Belgesi.
11- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

12- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Malatya İl Emniyet
Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği İnönü Mah. İstasyon
Cad. No:16 Kat:3 MALATYA adresinde bedelsiz olarak temin edilebilir. Mübadeleye teklif
verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.
13- Teklifler, 04.07.2022 günü saat 10.00’a kadar Malatya Emniyet Müdürlüğü Destek
Hizmetler Şube Müdürlüğü C Blok No:16 Kat:3 İhale Toplantı Odası adresine verilecektir.
14- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleştirilir.
15- Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat
yatırılması zorunlu değildir.
16- Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
17- İlan tarihinden başlamak üzere mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi
satılacak mal/malzeme Karakavak Mahallesi Söğütler Sokak No:5 Yeşilyurt/MALATYA
adresinde, Mübadelesi yapılacak taşıtlar ise İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi No:16 adresinde
görülebilecektir.
18- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 30 (Otuz) iş
günüdür.
19- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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