İLAN
GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1)

Belediyemize ait ilçemiz Karavezir Mahallesi 731 ada 1 ve 732 ada 1
numaralı parsellerde bulunan Belediye Garaj Binası ile diğer Metruk
Yapıların Yıkımı, Hafriyatının Taşınması ile taşınmazlardan çıkan hurda
malzemenin bedelinin belediyemize ödenmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale edilecektir.

2)

İdarenin Adresi: Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi Belediye Yeni
Hizmet Binası No:2 Kat:3 GÜLŞEHİR’dir.
Telefon:0 384 411 30 03
Faks: 0 384 411 3905
Web Sitesi: https://gulsehir.bel.tr

3)

İhale 19/04/2022 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz
toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4)

Birinci madde de belirtilen ihalesi yapılacak iş karşılığı muhammen bedel,
geçici teminat bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup belirlenen
muhammen bedel üzerinden açık artırmaya başlanılacaktır.

CİNSİ

TİPİ

Belediye Garaj binası ile diğer
metruk yapıların yıkımı
hafriyatının taşınması ile
taşınmazlardan çıkan hurda
malzemenin bedelinin
Belediyemize ödenmesi işi

Yığma
Kargir
Betonarme

MUHAMMEN
BEDEL
KDV HARİÇ

275.000,00 TL

%3 GEÇİÇİ
TEMİNAT

8.250,00 TL

İHALE GÜNÜ
VE SAATİ

19/04/2022
14:00

YIKIMI YAPILACAK YER
Karavezir mahallesi 731 ada
1 ve 732 ada 1 parsel
numaralı parsellerde
bulunan belediye garaj
binası ile diğer metruk
yapılar

5)

İhaleye ilişkin son başvuru saati İhale günü saat 14:00’dır.

6)

İhaleye katılacaklar 100.00 TL. doküman bedelini belediyemize ödemek
zorundadır.

7)

İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler
A)

Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;
a)

Nüfus cüzdan fotokopisi

b)

İkametgâh belgesi.

B)

c)

İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı veya Belediyemize aslı
gösterilerek aslı gibidir yapılmış)

d)

Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

e)

Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına
dair dekont.

f)

İmzalı idari ve teknik şartname belgeleri ile İş Yeri Görme Belgesi

g)

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi
odasından yada esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek
odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge.

h)

İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına
teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile
vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

i)

Gerçek kişi olması halinde kendinin ve vekili varsa vekilinin de adli
sicil kaydı olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra
alınmış)

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;
a)

Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek
aslı gibidir yapılmış)

b)

İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı veya Belediyemize aslı
gösterilerek aslı gibidir yapılmış)

c)

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da
Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi. (İlk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,)

d)

Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

e)

Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına
dair dekont

f)

İmzalı idari şartname belgesi ile İş Yeri Görme Belgesi

g)

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya
İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)

h)

İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına
teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile
vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

i)

Tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi ya da kişilerin
ve vekili varsa vekilinin de adli sicil kaydı olmadığına dair belgeleri
(ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

C)

İhaleye Katılamayacak Olanlar
a) İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız
veya uygun olmayan şekilde getirenler.
b) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak
ihaleye katılamaz.
c) İhaleye yabancı istekli katılamaz.
d) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8)

İhalenin yapılmaması halinde ikinci ihale 09/05/2022 tarihinde aynı yer,
saat ve şartlarda yapılacaktır.

9)

İhalede oluşacak yıkım bedeli üzerinden ayrıca % 18 KDV ödenecektir.

10) Belediye Encümenimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlanen duyurulur.

