T.C.
BELEN KAYMAKAMLIĞI
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ĠHALE ĠLANI
Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hatay ili Belen İlçesine bağlı Soğukoluk
Mahallesi 381 nolu bulunan okul binasının yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından
çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkım işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a
maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 22/02/2021 Pazartesi günü saat
11:00’a kadar istenilen belgelerle birlikte Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
1Ġdarenin:
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Sokak No:1 Kat3 Belen / Hatay
b) Telefon: 0326 441 2608 Faks numarası: 0326 441 2610
c) Elektronik Posta Adresi
:belen31@meb.gov.tr

2Ġhale Konusu işin:
a) Niteliği türü ve miktarı

:
Bina yıkım işi ayrıntılı bilgiye ihale
dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: Hatay İli Belen İlçesine bağlı Soğukoluk Mah. 381 Nolu
parselde bulunan okul binası)
c) İşin süresi
: Okul binaları yıkılacak (15 gün)
Ġhalenin
Yapılacağı yer : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu Belen /Hatay
Tarihi ve saati :22/02/2021 saat: 11.00
Ġsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
* Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)
* Nüfus cüzdanı fotokobisi (Gerçek Kişiler için)
* İkametgah belgesi (Gerçek Kişiler için )
* İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
* Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise)
* Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise)
* Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise)
* Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noter Onaylı imza sirküsü (Tüzel kişi ise)
* Geçici teminatın Belen Mal Müdürlüğüne ödendiğine dair makbuz. (İş bu ihalenin
muhammen bedeli 15.050,29 TL(KDV HARĠÇ) (Onbeşbin Elli Türk Lirası
Yirmidokuz kuruş)olacaktır, bu işin geçici teminat bedeli idareye kapalı zarfta verilecek
ilk teklifin %3’ün den az olmayacaktır. )
* Teklifler 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 50. Maddesine göre alınacaktır. Ġlk teklif iç
zarfta kapalı olarak verilecektir. Daha sonraki teklifler sözlü olarak verilecektir. Ġhale en
yüksek teklif sunan istekli üzerinde bırakılacaktır.
* Araç Taahhütnamesi : (Ekskavatör, loder, v.b.gibi makineler ile kırıcılı veya kırıcısız
kazının yapılması, taşıtlara yüklenip döküm mahalline kadar taşınması, boşaltılması esnasında
yıkım sırasında idare herhangi bir araç, gereç ve yardım desteği sağlamayacaktır.)
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* İş Bitirme Belgesi ( Kamu/Özel sektörde hertürlü bina yapım veya yıkım işleri iş
bitirme belgesi olarak kabul edilecektir.)
Ġstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve
saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli
sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

