
TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İHALE İLANI 

1- İdarenin  

a) Adı                                      : Turhal Belediye Başkanlığı  

b) Adresi                                 : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT 

c) Telefon – Faks Numarası    : 3562751031 / 3562751059 

2- Aşağıda bilgileri yazılı Turhal Yeşilırmak Anadolu Lisesi Hurda Karşılığı Yıkım işi, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile 105.000,00 TL(KDV Dahil) muhammen bedel 

üzerinden ihalesi yapılacaktır. 

 

YIKILACAK OLAN BİNALARIN LİSTESİ 

Sıra 

No 
İl İlçe Yıkılacak Bina Adı 

Tapu 

İlçe Mahalle Ada Parsel 

1 TOKAT TURHAL Yeşilırmak Anadolu Lisesi Turhal Celal 1185 2 

 

3- a) İhalenin Yapılacağı yer                : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası 

     b) Tarihi ve Saati                             : 22/10/2020 Perşembe günü Saat:14:00
 

     c) Son teklif verme tarih ve saati     : 22/10/2020 Perşembe günü Saat:12:00 

4- İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

1)  Gerçek kişi olması halinde: noter tasdikli imza beyannamesi,  

2) Tüzel kişi olması halinde: ilgisine göre 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.  

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( T.C kimlik numaralı)                 

c) Tebligat adres beyanı 

d) 2020 yılı içerisinde son 30 günde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi, 

e) Adli sicil kaydı 

f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname 

ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

h) Geçici Teminat: İhaleye girmek isteyen istekliler muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi 

uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dâhili banka teminat mektubu 

ı)Vergi borcu olmadığına dair belge (Son 30 gün içerisinde temin edilmiş olması gerekmektedir.) 

i)SGK sigorta borcu olmadığına dair belge (Son 30 gün içerisinde temin edilmiş olması gerekmektedir.) 

5- Geçici teminat miktarı;  
 İhaleye girmek isteyen istekliler muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 

tutarında geçici teminatı nakit veya limit dâhili banka teminat mektubu olarak Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğü’ne yatırılacaktır. Geçici teminatın nakit veya EFT olarak yatırılacağı İBAN numaramız: (Vakıfbank_ 

TR78 0001 5001 5800 7302 0681 34) İban numarasına yapılacaktır. Havale ve EFT işlemlerinde işin adı ve geçici 

teminatı olarak belirtilmesi gerekmektedir. 

6-  Hurda karşılığı yıkım ihale bedeli 1 peşin 1 taksit şeklinde olacaktır. İhale bedelinin %50’si sözleşme ile birlikte 

tahsil edilecek olup;  kalan %50’si ise sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yükleniciden tahsil edilecektir.  

7- İhaleye katılacak istekli, aşağıda sayılan araçlara sahip olduğuna ilişkin belgeleri veya bu araçların yıkım 

esnasında temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütnameyi teklif dosyası ile birlikte İdareye sunmak 

zorundadır. 

Makinenin Cinsi Adet Kapasitesi (Minimum) Yeterlik Şartı 

Ekskavatör 2 150 Hp En az biri kendi malı diğeri                                
Noter tasdikli taahhütname 

Kamyon 2 İstiap Haddi 20 TON En az biri kendi malı diğeri                                   
Noter tasdikli taahhütname 

 

8- İhaleden doğacak kanuni kesintiler, Sözleşme bedeli(%0,948) İhale karar pulu(%0,569), tellallık harcı, damga 

vergisi ve diğer harçlar yükleniciye aittir. 



9- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10- İhaleye ait şartname ve diğer dokümanlar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden 5.000,00 TL bedeli 

mukabilinde temin edilecektir. Doküman bedeli alındı makbuzu teklif dosyasına eklenmek zorundadır. 

11- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

12- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak işte, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin 

taahhüdünden vazgeçmesi halinde, ikinci en yüksek teklife ihale bırakılmayacaktır. 

13- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

12/2003 

 


