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               İ L A N  

T.C. 

KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 

HURDA KARŞILIĞI DRAMA MAHALLESİ KATLI OTOPARK BİNASI YIKIM VE 

ENKAZ KALDIRMA İŞİ  

 

MADDE 1- Mülkiyeti Karacabey Belediyesine ait Drama mahallesi 44 pafta ,225 ada , 4 no.lu 

parselde bulunan ve Hükümet Konağı bitişiğinde olan, 6796,14 m² lik hurda karşılığı katlı otopark 

binasının yıkım ve enkaz kaldırma işi.   

MADDE 2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü’nden 

ücretsiz olarak görülüp temin edilebilir. 

MADDE 3- İhale 27.01.2016 tarihinde saat 14:00 de Belediye Encümeni ihale salonunda 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile İhale Komisyonu huzurunda 

yapılacaktır. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.  

 

MADDE 4- İhale konusu iş, yıkıma ait muhammen bedel, geçici teminat bedeli, ihale saati aşağıda 

görüldüğü gibi tespit edilmiştir. 
YIKILACAK BİNALARIN CİNSİ            MUHAMMEN                         GEÇİCİ                             İHALE   

                                                                        BEDEL(KDV HARİÇ)           TEMİNAT                         SAATİ  

BETONARME BİNA 6796,14m²           7.000,00 TL                           7.000,00 TL                   14:00 

                                    

Yukarıda 3.maddede bilgileri ayrıntılı belirtilen binanın hurda karşılığı bina yıkım ve enkaz kaldırma 

işi. 

 

MADDE 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler de aşağıdaki şartlar aranır. 

A-İkametgah belgesi, 

B- Tebligat adresi, 

C- Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, (2016 yılında alınmış olacak) 

-Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge , ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı onaylı sureti (2016 yılında 

alınmış olacak) 

-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) 

fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D- Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi, (Tüm katılımcılar için) 

E- İstekliler adına vekaleten katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri 

ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza  sirküleri vermesi, 

F- Geçici teminatın Karacabey Belediyesi Hesap İşleri  Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzu 

veya süresiz teminat mektubu, 

G- Toplamda en az 7.000  TL tutarında bina yıkım işine ait İş Bitirme Belgesi (Kamu kurum ve 

kuruluşundan alınmış) veya İnşaat Mühendisliği diploması, 

H- İstenilen makine ve diğer ekipman : 2 adet paletli ekskavatör – 5 adet damperli kamyon - 1adet su 

tankeri kendi malı veya kiralama olabilir. 

 

MADDE 6- 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunulursa ihale bozularak, 

sözleşme imzalanmışsa sözleşme fesh edilerek varsa teminatı gelir kaydolur. 

 

İlan olunur. 

 

 


