
Sıra 

No

Malzemenin Ait olduğu 

Kurum
Yıkılacak Binalar

Fiili 

Durumu

Yıkım 

süresi

Tahmini Bedeli 

(TL)

Geçici Teminatı 

(TL)
İhale Tarihi İhale Saati

1 İl Emniyet Müdürlüğü

-Eski İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası (Cumhuriyet Mah. 44 Ada/16 Parsel)– 1 Blok

-Merkez Ek Hizmet Binaları (Buğday Pazarı Mah. 410 Ada/31 Parsel) – 2 Blok

-Şehit Süleyman İlkül Polis Lojmanları ( Aksu Mah. 529 Ada/22 Parsel ) -  1 Blok

-Şehit Kadir Öztaş Polis Lojmanları ( Aksu Mah. 529 Ada/22 Parsel ) – 1 Blok

-Şehit Veysel Çirişoğlu Polis Lojmanları ( Buğday Pazarı Mah. 483 Ada / 1 Parsel) – 1 Blok

-Sosyal konutlar ( Kırkevler Mah. 536 Ada/6 Parsel, 541 Ada/1 Parsel, 541 Ada/2 Parsel, 542 Ada/ 4 

Parsel, 542 Ada/5 Parsel, 542 Ada/6 Parsel) – 12 Blok

Boş bina 120 gün 317.050,00 95.115,00 25.11.2020 10:00

      1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yer belirtilen binalarının şartnamede belirtilen esaslar dahilinde her türlü yıkım, işçilik, sigorta, nakliye gibi giderler alıcısına ait olmak üzere yıkım sırasında içinden çıkacak malzemeler,

 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yıkımı yapılarak enkazının satışı, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

     2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

     a)  Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine

 düzenlenen belgeleri) ile ihale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair banka dekontu,                                           

     b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

    c) Yıkım işinin yapabilecek nitelikte araca (kırıcı, kepçe kamyon vb.) sahip olduğuna dair araclara ait bilgi belge veya kiraladığına dair sözleşme,

        Son iki yıl içerisinde sorunsuz bir şekilde ihale konusu işe benzer yıkım işi yapıldığına dair "Resmi kurumlardan alınan yazı, sözleşme vb. belgeler" veya tahmin edilen bedelin %50’sinden .

        az olmamak kaydıyla ilgili iş bitirme belgesini,

       

    d)  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını 

bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik  

adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) 

bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgelerinin  ihale saatine kadar bizzat veya posta ile ihale komisyonu 

başkanlığına ihale saatinden  önce ulaştırılması gerekmektedir.

    e)- İhale tarihi itibariyle Vergi borcu ve sigorta prim borcu olmadığına dair belge verilir. 

     3-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çankırı Milli Emlak Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle  temin edilebilir.

     4-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

     5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

     6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

     7-Yıkım işi  nedeniyle ortaya çıkan her türlü vergi, resim, harç ve her türlü masraf alıcıya aittir. 

     İLAN OLUNUR.

ÇANKIRI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ  EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

HURDA MALZEME KARŞILIĞI BİNA YIKIMI VE ENKAZININ KALDIRILMASI İŞİ İLANI

     İhaleye konu ilişkin tüm bilgiler; www.cankiri.csb.gov.tr internet adresinden veya Çankırı Milli Emlak Müdürlüğünün 0 376 213 35 07 nolu telefonundan bilgi alınabilir. 


