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BAKANı-tĞl
Tıstiye Hiznıetle ti Genel lVliirlüı.liiğü

Sayı

Konıı

.l0l 577 l 0_.-} 80,99

E-ihaüe tlk.

TÜRKİYE ODALAR VE B
(Dııınlııpınar Bıı]varı - Eskişchıı Yoltı 9,

ORSALAR BİRLiĞİ
Knı, No:252 065J0 /ANKARA)

llgi :01.08.20l8 taı.ihli ve 3629771l sayıIı yazıınız.

. 
.İlgide kayıtlı yazıııız ile 445ti sayılı Giinıriik KıMücadele Kaııunu çerçevesiııtle tast,iyelik ,,rl;";;;;';'""ıru 

ve 5607 saYılı KaÇakçılıkla
Eıakanıığınıızca gerçekIeştiriIdiği, n, i.1,*,,,,i"ti';;İ;lÖj:İrT.,lİr|,İl |o';İİ;sJtlŞ, ycnüdcn ihı,aç aınaçlı 

,satlŞ. 
pc.iıkcl)(tc sııışl. iııılı," oz"l yı.ılla ıasliyc gibi yönıcmlcrlcBakaıılıgımızca yapıltlığı: ıhaIe yoltıyla *,,r'rİ",,ı,İ,r,',yöntcmle g".ç"tİ"şİ;riınn",".i ;;,;,,'";:;;,;İ]]| 

l:lem|:n:ln hlzlı, Şefl'af ve kolay ulaşılır bir
hayrrn ,e ,;; ;; ;;;jnrar'lyl3:()I4 

Yılılıda e'ihıIc p[ogrıntının dcvı.cyc alıntlıgı, caıılı
üzeriııdcıı ,",,.u]"l,,":il,*,]"ffffi',j, ;:l,.,:lil',;l;fflj,,1u.::r. ," ,,;;;, ;;;;:'; ;;. .

;i;i:fl:,iT,'i:lİ,.j;,,lii-l::lll k.p,, , ;;i;:;;-,ffi:' ;I,J].İ;l| ,l1:l',l,,];,,;; J;::;l;iİ

İ,lil:,,,. **İİşixyJl;İ]:, ; :.t§l,,,iTj,i-J::l, kı aıic ya ;;; ;;;,;;,ğ

i lke ekononıiınize ;;,;; ;ü.,;ll,İ: İ*İn;,;;i,.,l,;l*İ];il'"i iJ;]iİiİ,Hil ;::lT:
bilgilenrlirilnıesi taıep caiınıi'şti. - bağlı odaların e-ihale ile ilgili

I6. l0.20I8 üarihIi J(|567 sayılı Rcsıni Gazcıcdc vı
l,::!lT: jİ,".,|.İil}i;.,j ,_1" o"gişıti,, v.piffi,,];."]lb];Ll,;J'l:;,,:ili"}bJ:İ;

-,ı-ün,ı eşya * 
^,, *,,lİllİlffİ;illll;.İ:ilİ:';];;İliii;;;;:: 

'' K ı ıa e se

- Bekletihneyecek eşyanııı da e-ihale iü. rrt,ünlr.,,
- Ihaleleı.iı sistenıtle ila

İ::: İ, rİ: Tffj;,J;lTİ :#jİ J,;ffi ill, i,' il, l; ::i:J;l:,l,,;,l:;lll", :l:,i T:,;:
- ihalelere tek]if veııııe

ayı]ü saat ve dakikacla runu.nrJj',',""''n 
baŞlaına saat ve dakikasıııtian itibaren 3 işgiiııü sonı.a

ı \,fıh. I) tı,l)]tlP,n,il l}ılı ıııİ ıkıyıı\N K]\lii\t l 0J |].1]9.]2r)6 l] Posı h hilgılı ] (l gıb gov ül
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.lt)l)l) Nss2 ]1],.|ti9ı).](J lı) k(l(lı] i e cl iŞ.l)ı rü\ üıi2

,',Jİlill,"T; lİİİ,lilili.: ];;lTl;jl,l::li,"'| 
.:,(,,/ nJ,

tjı i.(,ı,:ı\|NAs|,.; ;;,;il,;;;;,,;,,i];lİ;.'*"'""",], ıtJ ı i,J|/(,(-]-hyı1
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'Zı75'i oIırık
'7ı_50's i tılaı.ık

e-iırızalırlır
Rıza Mclrıırct KORKMAZ

Bakan ı.
(icncl Miidiir

' - Eşya vc aı,açlırın ihaleııin ilan siiı.esi vc son giın hafiç olıııık iizere teklit. vcı.nrcsüıesi iÇeı'isinde bulundtığıı yeırle giiıiilebilnıcsi. göıii] işlcııııııiıı ıııesai gtinti ve sııtleridiihilındc yapılnıası,

- Arıç ihalclcri için tcklit. l.ıışlangıç rtııarının ihılcyc csas bctlciin
uygulannıası. eşya ihaleleıi için ıı:klıl bış|ıngıç tıııaı,ının ılıalcyc csas betleliıı
ııygıılanuıası,

- 'l'ckIit]erin sistenıcle " l()0 TL, ]()0 TL, 500 TL'' kılıp lıtıtonları kulIanılarak vcya
ınaııııcI şokildc cn liızla 2.0()0 TL olnıak kaythyla 5() liriı vc katlaı.ı yazılaıak vcı.ilcbilnıcsi.

- lJn yiiksck teklif sahibinin l<enclı tcklıl'ini başka bir gcçcı.li teklif.tlaha oIııadıkça
ırtlrİlı,ıalniüsı.

- AItır|ıı] laı,ıı]. sistenı tarallnclan işlcnerek geçerli bır tcklif oIarak kabtıl cdildiği andakıyıtlı olan cn ytiksck tcklif ıutarııra cklcncrok yrpİl,nn.,,
- sistcnıe ıraçlaı,ın tbtoğıı tIarıııın yanıntlıı vıt|colırının tia cklcnnıcsi,
hııstıslaıı iiııgiiriilınii,sttir.

Konuya ilişkin olarık llakanlığıı»ız ,,vcb sitcsintlcı(,l lü,],r ]] |,.] ; , ,,,)Vc
adrcsiıden dahı detıylı bilgi tcnıin ehnek lniinık(iııdair,

Bu itiba.ıa, ttirliğinize. [-ıağlı odıların yapılaıı lıtı tlcğişiklikler ile ilgilı olarakbilgilcndııilnıcsi lıtısrıstııırla bıIgi vc gcıcğıııı ı,icıı,,rtcı.ıııı.
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