
HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ 
ŞEHZADELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 
“Şehzadeler İlçesi Ali Rıza Çevik Okulu Binası Enkazından Çıkacak Hurda Malzeme Karşılığı Yıkım İşi" 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir, 
ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır 
İdarenin 
a) Adresi                                      : Şehzadeler Belediye Başkanlığı 1. Anafartalar Mahallesi Ergen 
Caddesi no: 2 Şehzadeler/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası                         : 0 236 250 11 00 – 0 236 250 11 01 
c) Elektronik Posta Adresi                           : sehzadeler@sehzadeler.bel.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi                                               : www.sehzadeler.bel.tr 
1- İhale konusu işin 
a) Niteliği, türü ve miktarı              : Ali Rıza Çevik Okulu A Blok (2 kat), B Blok (2 kat) ve C Blok 
(bodrum + 3 kat) Binası içinden çıkacak hurda malzeme karşılığı yıkılıp enkazdan çıkacak moloz ve 
inşaat atıklarının Manisa Büyükşehir Belediyesinin izinli Resmi döküm alanına dökülmesi işi. 
b) Yapılacağı Yer      : Mimar Sinan Mahallesi Erler Caddesi No:23 Şehzadeler/MANİSA 
c) İşe Başlama Tarihi                     :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin Süresi                        :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür 
 
2- İhalenin 
a) Yapılacağı yer                   :Şehzadeler Belediyesi Encümen Salonu 1. Anafartalar Mahallesi Ergen 
Caddesi No: 2 Şehzadeler/MANİSA 
b) Tarihi ve saati                              :02/02/2021 Salı günü - 11:30 
3-İhale Tahmini Bedeli, Teminatlara İlişkin Esaslar: 
a) Tahmini Bedel                   : 94.437,50 TL 
b) İhaleye katılacak olan istekliler tahmin edilen bedelin %3 oranından az olmamak şartı ile 
hesaplanacak geçici teminatı teklifleri ile birlikte İdareye sunacaktır. Geçici teminat süresiz olacaktır. 
c) Teminatlar nakit verilmesi halinde, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün T.C. Halk Bankasının 
Manisa Şubesindeki TR740001200956200007000044 nolu hesabına yatırılacaktır. 
 
4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine gore tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya Kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri. 
4.1.3. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge (2021 yılında alınmış) 
4.1.4. Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi, tüzel kişi olması 
halinde vergi levhası 
4.1.5. İhale ilan tarihinden sonra alınmış adlı sicil kaydı olmadığına dair belge  
4.1 5.1. Gerçek kişi olması halinde adlı sicil kaydı olmadığına dair belge 
4.1.5 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli 
sicil kaydı olmadığına dair belge 
Adli sicil kaydı bulunanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır. 



4.1.6. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu 
4.1.7. Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya geçici teminat mektubu  
4.1-8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.9. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdiki, imza beyannamesi 
4.1.10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen adres beyanı ve yasaklı olmadığına dair 
taahhütname 
4.2. İhaleye Katılamayacak Olanlar 
4.2.1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen durumda olanlar doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamaz 
4.2.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar 
doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz 
4.2.3. Yabancı istekliler ihaleye katılamaz. 
4.2.4. İhale ve katılamayacak durumda olan isteklilerin ihaleye teklif vermesi halinde geçici 
teminatları gelir kaydedilecektir 
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 
5.1. İhale dokumanı idarenin resmi web sitesinde veya Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünde görülebilir. 
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları ve imzalamaları zorunludur. 
6. Tekliflerin sunulmasına ilişkin esaslar: 
6.1. Teklifler 01/02/2021 Pazartesi günü saat 16:00’ a kadar Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü – Şehzadeler/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
6.2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı 
için teklif verilecektir. 


