
Kara Mehmet (;avu$ ilkokulu Lejman Binas1-Dikilita$ ilkokulu) 

Madde 1-ihalenin Konusu 

Dortyol ilc;esi Ocakh Mahallesi 1364 parse! nolu ta~mmaz iizerinde bulunan Cennet Ana 
KIZ Anadolu imam Hatip Lisesi Pansiyon binas1, Karakese Mahallesi 849 parsel nolu 

ta~1nmaz iizerinde bulunan Kara mehmet (:avu~ ilkokulu Miidiirliigii'niin lojman binas1 
ve Ozerli Mahallesi 153 A da 63 parsel nolu ta~1nmaz iizerinde bulunan Dikilita~ iikokulu 

binasmm enkazmdan c;1kacak hurda kar~11lg1 y1kilmas1 i~i 

Madde 2- ihale Tari hi ve Yeri 

19.08.2021 Per~embe GOnO saat 14:00'da Dortyol ilc;e Milli Egitim MOdurlugO Toplant1 Salonunda 

Yaptlacakt1r. 

Madde 3- ~artnamenin Ahnacag1 Yer 

iha le Sartnamesi Dortyol ilc;e Milli Egitim MOdurlOgunde ve https:///dotryol.meb.gov.tr internet 

sitesi adresinden bedelsiz olarak gorl.ilebilir.ancak ihaleye kat1labilmek ic;in ~artnamenin satin 

alrnmas1 ve her sayfasmm alt orta k1smmm ve son sayfasmm istekl iler tarafmdan imzalanmas1 ve 

ka~elenmesi zorunludur. 

Madde 4-ihalenin Yap1m ~ekli 

iha le, 2886 say1h Devlet ihale Kanunu' nun 45 Maddesi uyannca ac;1k teklif usulunce yap1lacakt1r. 

Madde 5- isteklilerde Aranacak ~artlar ve Belgeler 

isteklileri n a~ag1da sirala nan ~artlan ta~1mas1 ve istenen belgeleri ibraz etmesi ~artt1r. 

a -Y1k1m i~i ihale Sartnamesi (~artnamenin her sayfas1 ayn ayn ihaleye i~tirak eden tarafindan 

imzalanmak zorunludur. 

b- Gec;ici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu. 

c- Gerc;ek Ki~iler ic;in NOfus Cuzdan Sureti ve ikametgah belgesi 

d- Gerc;ek Ki~iler ic;in imza beyannamesi (Noterden) vekaleten i~tirak ediyorsa isteklilerin adma teklif 

vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi. 

e- TOzel ki~i ise Mevzuat1 geregi tOzel ki~iliginin siciline kay1t lr oldugu odalanndan beige ve teklif 

vermeye yetkili oldugunu gosteren beige ile imza sirkusu (Noter Tasdikli) 

f- Sartname almd1 makbuzu. 

g-istekl ilerin ortak gi ri~im olmas1 halinde,noter onaylr Ortak Giri~im stiz le~mesini vermesi , 

h-Tebligat ic;in adres beyan belgesi 

i- 2886 say1h ihale Kanununun degi~ik 6.maddesinde yaz1l1 kimseler dogrudan veya dolayh olarak 

ihaleye kat1lamazlar. Bu yasaga ragmen ihaleye girenin iizerine ihale yap1lm1~ ise, ihale bozularak 

gec;ici teminat1,sozle~me yap1lm1~ ise kesin teminat1 gel ir kaydedilir. istekliler bu madde kapsammda 

olmad1gma dair taahhutname vereceklerdir. 

Madde 6- i~e Ba~lama ve Bitirme Tarihi : ihale uzerinde kalan ki§i veya tiizel ki§i 3 (uc;) i§ gunii 

ic;erisinde ihale bedelinin tamamm1 Dortyol Mal Miidurliigune yatmp soz konusu ta§mmazm 

y1k1m ve sokum i§ine ba§lamas1 gerekmektedir i§in suresi yer tesliminden itibaren 15(onbe§) 

giindiir. Ge~erli ve makul neden olmak ~art1yla bu sure 15 (onbe§) gun sure ile idarenin 

belirleyecegi gun kadar ve en fazla 15 (onbe§) gun olmak uzere uzat1labilir. 

Madde 7- Y1k1m ile ~1kacak Malzeme Arasmdaki_ tsir~"'9'9'it5~20 TL'dir. 

Madde 8- Ge~ici Teminat ve Giivence Bed~tf~$c;;id 'TerriY\at 2.385 TL'dir. 

Madde 9-Yuklenici y1k1m i§ini ba§kasma d~Vred0m~ .... .... ~ .. ·;: .. 
) ~ ._J ~ 

iLAN OLUNUR. J I I a J 

,, - '-''·" . .. ~ .~~ .,.. ~ , __ .... ~.,... ... !.> 

'f'"'\ . . . "'' 

kA iv ~~; . . 

l) ~ I". '(' ... 

J . , --- ..... ~~ ~·~ \)_ ~ ... :·~~~ .. 
; \ :::.t .. , .. .;:-,,,~ 

-~ c:--· 


