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MÜBADELE İHALE İLANI 
Ağrı Emniyet Müdürlüğünden: 
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış 2092 kalem muhtelif 

demirbaş malzeme ve hurda. (Toplamda 95160 Kg Hurda ) mübadele edilerek, açık ilan artırma 

yoluyla 2 adet en az 2022 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 fire 77 Hp marka araç 

mübadelesi 

1-İdarenin  

a) Adı-Adresi : Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü – Leylekpınar Mahallesi Vali 

Konağı Cad  No:50 

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 32 19 – Fax: 0 472 215 32 19 

c) Elektronik posta adresi : http://www.agri.pol.tr/- agrilojistik@egm.gov.tr 

2-Mübadelenin  

a) Yapılacağı yer : Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve 

Haberleşme Şube Müdürlüğü Toplantı ve Brifing Salonu 

Merkez/Ağrı  

b) Tarihi ve saati : 13/09/2022 günü Saat: 14.00 

c) Tahmini bedel : Bu mübadelede idare tarafından verilecek malın tahmini 

bedeli 666.120,00 TL (AltıyüzaltmışaltıbinyüzyirmiTürk 

Lirası), idare tarafından alınacak malın tahmini bedeli 

670.000,00.-TL (AltıyüzyetmişbinTürkLirası) olarak 

belirlenmiştir.  

d) İhale usulu : Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince Kapalı zarf, Açık 

teklif usulüdür. 

e) Alınacak malın özelliği : 2 adet en az 2022 model Fiat Fiorino Combi Safeline 1.4 

fire 77 Hp olup, mübadele esnasında belirlenen pey 

miktarı üzerinden açık artırma yapılacaktır.  

f) Açık Arttırma Pey Miktarı : :Kyocera M2135 marka çok fonksiyonlu lazer yazıcı 

.Siyah beyaz, 1200 x 1200 çözünürlüğünde, Ethernet ve 

tarayıcı özelliklerinde Y.43,7 G:41,7 D:41,2 cm 

ebatlarında yazıcı cihazı.  

3- Mübadeleye katılabilme şartları ve zorunlu olarak istenilen belgeler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Tahmini bedel üzerinden en az % 3 oranında Geçici Teminat yatırıldığına dair makbuz, 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların noterden onaylı imza sirküleri, 

e) İadeli taahhütlü posta yoluyla teklif verecek istekliler şartnameyi tamamen okuyup 

kabul ettiğini belirtir belgeyi teklif mektubunda sunacaklardır. 

4- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

5- Mübadele dokümanı, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Satın Alma Büro Amirliği adresinde görülebilir. Mübadele dokümanı Ağrı Emniyet Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliğinden temin edilebilir.  
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6- Mübadeleye teklif verecek isteklilerin mübadele şartnamesini ve eklerini yukarıdaki 

adresten alınabileceği gibi, İadeli taahhütlü posta yolu ile teklif verecek istekliler şartnameyi ve 

eklerini www.ağrı.pol.tr. Web sitesinden temin edilebilirler. 

7- Kapalı zarf usulü verilecek teklifler, 13.09.2022 günü Saat 14.00’a kadar Ağrı Emniyet 

Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü/Satın Alma Büro Amirliği Merkez/AĞRI 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir, ancak posta 

vasıtasıyla teklifte bulunacakların verdiği teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. 

8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 

9- Mübadelenin, tebliğ edilmesinden itibaren (15) onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi 

halinde sözleşme yapılmayacak, ancak mübadele gerçekleşmez ise sözleşme yapılacaktır. 

10- Mübadele ilan/davet tarihinden itibaren, mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar 

hafta içi 09:00 ile 16:30 saatleri arasında mübadelesi yapılacak olan, ekonomik ömrünü 

doldurmuş çeşitli cins ve nitelikteki Hek-hurda malzemeler; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü 180’ lik 

Polis Lojmanları otoparkında Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşınır Saymanlığı Büro 

Amirliği görevlileri nezaretinde görülebilir.  

11- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.     
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