
MÜBADELE İLANI 
Adana İl Jandarma Komutanlığından: 
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen Kullanım Yeri Olmayan 

İhtiyaç Fazlası I.inci Durumda (375) Kalem Araç Yedek Parça, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak 
çıkarılan Yönetmelik kapsamında ihale edilecektir. 

1-İdarenin 
a) Adresi 

Adana İl Jandarma Komutanlığı / 
Yavuzlar Mah.Kışla Cad.Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz 
Kışlası Yüreğir/ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası 0 322 323 32 73– Fax: 0322 321 29 56 

c) Elektronik Posta Adresi  

2-Mübadele Karşılığında  
Verilecek Mal ve Malz.Cinsi, 
 Mik.ve Durumu. 

Adana İl J.K.lığı Envanterinde Bulunan ve Kullanım Yeri 
Olmayan İhtiyaç Fazlası I.inci Durumda (375) Kalem 
Araç Yedek Parçası Mübadele Edilmesi İşi. 

a)Tahmini Bedeli 32.500,00 TL 

3-Mübadele Karşılığında  
Alınacak Mal ve  
Malzemelerin Özellikleri 

Lassa greenways marka 195/65/ r15 95 H XL yaz lastiği, 
ve 1 adet petrol ofisi ad blue 18 lt.euro4 euro5 euro6 src 
dizel araçlar için 1 Adet Pey değeri 1.704,80 TL. olan 
(19) adet pey ve ilave (1) adet petrol ofisi ad blue 18 
lt.euro4 euro5 euro6 src dizel araçlar için karşılığında 

a) Tahmini Bedeli 32.940,20 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim  
Alma Yeri 

Adana İl Jandarma Komutanlığı / 
Yavuzlar Mah.Kışla Cad.Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz 
Kışlası Yüreğir/ADANA 

c) Teslim Etme / Alma Tarihi 
Sözleşme kapsamında 90 takvim günü içerisinde 
bitirilecektir. 

4- Mübadelenin Yapılacağı 
 Yer 

Adana İl Jandarma Komutanlığı / Yavuzlar Mah.Kışla 
Cad.Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası 
Yüreğir/ADANA / İhale Komisyon Başkanlığı / 

a) Tarihi ve Saati 30.11.2022 günü saat:10.00 

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile 
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  

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) Bu Şartname ekinde yer alan teklif mektubu,  
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.  

ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

d) İhale dokümanında belirtilen tebligat adresini gösterir onaylı belge, 
e) İhale dosyasını satın aldığını gösterir vezne alındı makbuzu ihale zarfı içerisinde 

teklifle beraber sunulacaktır. 
6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır. 
7- Mübadele dokümanı Adana İl Jandarma Komutanlığı / Yavuzlar Mah.Kışla Cad.Şehit 

Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası Yüreğir/ADANA / İhale Komisyon Başkanlığı / adresinde 
görülebilir veya Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 30 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi 
ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların 
mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 
zarfları 30.11.2022 günü saat 10.00’e kadar Adana İl Jandarma Komutanlığı / Yavuzlar 
Mah.Kışla Cad.Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası Yüreğir/ADANA / İhale Komisyon 
Başkanlığı / adresine teslim edilecektir. 

9- Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 
edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10- İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden az olmamak 
kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak 
sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (120) takvim gününden az 
olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

11- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden 
bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Adana İl Jandarma Komutanlığı / 
Yavuzlar Mah.Kışla Cad.Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası Yüreğir/ADANA / 801 Nu’lı 
Birlik Mal Saymanlığı/(375 Kalem yedek parça) adreslerinde görülebilir. 

12- Mübadeleye katılan ve teklif veren herkes mübadelesi yapılacak malzemeleri görmüş 
sayılır. 

13- Mübadele malzemelerin bedelleri yaklaşık olarak hesaplanmıştır, mübadeleye teklif 
veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

14- Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir.  
15- Tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) takvim günü olacaktır. 
16- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 
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