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Bal*esir İli Bandırma İlçesi 17 Eylül Müallesi Atadlık Caddesinde Tapunun 312 Ada
15 Parsel numarasında kayıth ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Lojman ve Kömiirli.ikleri
Bulunan 4 Katlı Çocuk Sarayı vasıflı taşınmazın enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkım işi
2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 5lla maddesi htikiimlerine göre Pazarlılı Usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşğıda yer almaktadır.

l- İdarenin
a) Adresi : Hacıyusuf Mahallesi İstiklal Caddesi No:5 Bandırma Hükümet Konağı

10230 BANDIRMA /BALIKESiR
b) Telefon ve faks numarası : 0 266 7|5 62 66

2- İhale Konusu İşin
a) Niteliği, tiirü ve Miktan: Bandırma 17 Eylül Mahallesinde bulunan eski Çocuk Sarayı ve

Mi§temilatı içinden çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkılıp enkazdan çıkacak moloz ve inşaat
atıklannın Belediyenin izinli döki.im alanına dökülmesi işi.

b) Yapılacağı yer : Balıkesir İli Bandırma İlçesi 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesinde
Tapunun 312 Ada,, 15 Parsel numarasında kayıth Hazine taşınmazı.

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalarıdığı tarihten itibaren l0 gün içinde yer teslimi
yapılaralı ilgili belediyeden yılım nüsatı aldıktan sonra işe başlayacaktır.

d) İşin siiresi: 70 ğetm§) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Bandırma Hükümet Konağr Milti Emlık Müdürlügü Makam Odası.
b) Tarih ve saati : 02.07.2Ol9 Salr günü, sıat 11:00

4- Muhammen Bedeli, 36.418,00.-TL (Otuz Altı Bin Dört Yüz On Sekiz TL.) + KDV olup,
geçici teminat miktarı muhammen bedelin 7o lO'udur. ( 3.641,80 TL. Üç Bin Altı Yüz
Krrk Bir TL., Seksen Kr.)

5- İhalesi yapılacak olan işin şartnamesi mesai saatleri içerisinde Bandırma Milli l]mlak
Müdtirlüğiimden görülebilir.

6- Yıkım ruhsatının ilgili belediyeden alınması yüklenicinin sorumluluğundadır.
7- Isteklilerin Ihaleye kıtılabilmeleri için;

a) İstekliler, muhammen bedelin Yo lO'u ( 3.641,80 TL. Üç Bin Altı Yiiz Kırk Bir TL., Seksen
Kr.) tutaıda geçici teıninat vereceklerdir.
b) Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğiine dair yer görme
belgesi, (İhale doki.imarı eki forma uygun olacak)
c) Şartname Bedel Mıkbuzu 20,00.-TL'dir.
d) 20l9 yıtı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sisteme göre ikametgih belgesi,
e) Nüfus Ctiz dan fotokopisi,
f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirkiisi!
g) Noter tasdikJi imza beyannamesi.
h) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi,
ı) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sinatkar odasrndan veya ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış. odaya kayıth
olduğunu gösterir belge,
i) Şirket Ortaklannrn isimleri ile Ortaktık oranlannı belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik
eden belgeleri,



m) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat
mektupları dışındaki teminatlann Bandırma Malmüdürlüğü Veznesine veyı Ziraat Bankası
TR 41 000 r 0000 4E 0000 l 000 5206 IBAN no.lu hesabına yatınldığını gösteren makbrız,
n) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
1İhale doküman eki forma uygun olacak)
o) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

8- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, teklifleri ile beraber ihale saatinde, ihale salonunda hazır
bulunmalan,
9- Telgrafveya Telefaksla yapılan miiracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul
edilmez.
l0- Çevre ve Şehircilik Bakanlığ mevzuah kapsamrnda bulundurulması gereken taşıma /
toplama- ayırma ve bertaraf yetki belgelerinin ibrazı gerekmektedir.

10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitte serbesttir.
ilan olunur.


