İLAN
T.C.
KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
HURDA KARŞILIĞI GARİPÇE VE DAĞKADI MAHALLESİNDE BULUNAN HİZMET BİNALARININ
YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞİ
MADDE 1- Mülkiyeti Karacabey Belediyesine ait Garipçe Mahallesi, 12 pafta, 80 ada, 14 nolu, 1407,65m² yüz
ölçümlü arsa nitelikli parselde bulunan Belediye Hizmet alanındaki zemin+1 katlı hizmet binasının (riskli bina)
hurda karşılığı yıkım ve enkazın kaldırılması ile Dağkadı Mahallesi, Köyiçi mevkii, 1 pafta, 1618 nolu, 4120,00m²
yüz ölçümlü bahçeli dükkan ve süthane nitelikli parselde düğün salonu ve kahvehane binasının yanında bulunan
binanın 1. Katının (riskli bina) hurda karşılığı yıkım ve enkaz kaldırılma ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile yapılacaktır.
MADDE 2- İhale 12.03.2018 tarihinde saat 11:00 de Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1 Belediye
Hizmet Binası, 8. Kat Meclis toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale Komisyonu ihaleyi
yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.
MADDE 3- İhale konusu iş, yıkıma ait muhammen bedel ve geçici teminat bedeli aşağıda görüldüğü gibi tespit
edilmiştir.
AÇIKLAMA
YIKILACAK
MUHAMMEN
GEÇİCİ
BİNALARIN CİNSİ
BEDELİ
TEMİNAT
(KDV HARİÇ)
BEDELİ
Garipçe Mahallesi, 12 pafta, 80 ada, 14 BETONARME YAPI
nolu, 1407,65m² yüz ölçümlü arsa nitelikli
parselde
bulunan
Belediye
Hizmet
alanındaki zemin+1 katlı hizmet binası
10.000,00₺
7.000,00 ₺
Dağkadı Mahallesi, Köyiçi mevkii, 1 pafta, BETONARME YAPI
1618 nolu, 4120,00m² yüz ölçümlü bahçeli
dükkan ve süthane nitelikli parselde düğün
salonu ve kahvehane binasının yanında
bulunan binanın 1. Katı
MADDE 4- İhaleye katılmak isteyen istekliler de aşağıdaki şartlar aranır.
A-İkametgah belgesi,
B- Tebligat adresi,
C- Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, (2018 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 (2018 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,
Ç- İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,
D- Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi, (Tüm katılımcılar için)
E- İstekliler adına vekaleten katılma halinde ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile
vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
F- Geçici teminatın Karacabey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzu veya
süresiz teminat mektubu,
G- Toplamda en az 5.000,00-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.
I- Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine ve/veya
teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır),
J-İdareye herhangi bir hizmetten, iş veya işlemden dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,
İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut aslı gibidir onaylı
evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibi onaylı evrakların asıllarının sunulması zorunludur.
MADDE 5- 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile kanunen ihaleye giremeyecek 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.
Ahmet ŞEN
Başkan Yardımcısı

