ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
ÜÇ OKUL BİNASININ YIKIM İŞİ, YIKIMDAN ÇIKACAK MALZEMELER KARŞILIĞINDA
(AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE ) YAPILACAKTIR.
İlimiz, Merkez Odunpazarı İlçesi Yıldıztepe mahallesinde bulunan Süleyman Havva Kamışlı
İlkokulunun A Blok Binası, Emek Mahallesinde bulunan 24 Kasım İlkokulu A ve B Blok binaları ile
Huzur Mahallesinde bulunan Şehit Serkan ÖZAYDIN İlkokulu binasının yıkım işi ihalesi, yıkımdan
çıkacak malzeme karşılığı ve 2286 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a pazarlık (Açık Artırma) usulü
ile teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhalenin/İdarenin
1.1. İhaleyi yapacak idare

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ /ESKİŞEHİR

1.2. İhalenin yapılacağı yer/Adres

Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No:247 Adresinde bulunan İl
Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet binasının 3. Katında bulunan
307 nolu toplantı salonu ESKİŞEHİR

1.3. İdarenin Telefon ve Faksı

0222 239 72 00- /413

1.4. Tekliflerin sunulacağı Yer

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Satın Alma ve İhale birimi
Zemin-13 nolu oda

1.5. İhalenin Konusu

Yukarıda isimleri yazılı okulların yıkım ve enkazının kaldırılması ve
yıkımdan çıkacak malzeme karşılığı yapılması işi

1.6. İhale Türü /Usulü

51/a Pazarlık Usulü (Açık Artırma)

1.7. İhale Tarih ve Saati

14.03.2018 Çarşamba Saat: 10:00 'da

1.8. Muhammen bedeli

10.000-00(Onbin) TL.

1.9. Teminat Tutarı

Muhammen bedelin en az %3’ünden az olmamak üzere Eskişehir İl
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

1.10. İşe Başlama tarihi

Sözleşmenin İmzalanmasını müteakip idarenin belirteceği tarihte
işe başlanacaktır.

1.11. İşin süresi

Yer tesliminden itibaren ( 60 ) Altmış gündür.

1.12. Doküman görüleceği Yer/ birim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Satın Alma ve İhale birimi Zemin-13 nolu
oda

Faks : 0222 239 39 22

1-Yukarıda mahalle ve isimleri yazılı bulunan okul binalarının yıkımı ile enkazının kaldırılması işi, ,
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesi uyarınca PAZARLIK USULÜ (Açık Artırma ) ile
karşısında belirtilen tarih ve saatte İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet binasın 3. Katında bulunan 307
nolu toplantı salonunda teşekkül eden Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
2-İhale konusu

okul binalarının yıkımı ile birlikte atık malzemelerin İlimiz Belediye Başkanlığının

göstereceği bir yere dökülmesi binanın yerinin bahçe zemin seviyesine getirilmesi ve yıkım
ruhsatlarının alımı
(Dosyasında bulunan Teknik Şartnamede belirtilen hususlar
doğrultusunda) işlemleri ihaleyi alan yüklenici tarafından gerçekleştirilecek olup, bu iş karşılığında
İdaremizce ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
3-İhaleye katılacak isteklilerin;
1

a) Daha önceden yıkım işini yaptığını belgeleyen ve bu bilgileri kanıtlayan ( ilgili kamu idarelerince
tasdik edilmiş sözleşme veya bu bedelin ödendiğini gösterir makbuz veya benzeri belge)’yi
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik belgesi aslı veya onaylı fotokopisi .Tüzel kişilerin vergi kimlik
numaralarını bildirmeleri,
d) Tüzel Kişilerin 2017 yılı içerisinde alınmış oda sicil kayıtlarını,
e) Tüzel kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noter onaylı imza sirküleri ile temsil ve imza yetkili
olduklarını gösterir belge örneklerini, (Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekleri idarece
tasdik edilerek kabul edilecektir)
f) Geçici teminat bedelini Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatırmış olmaları ve buna ait
makbuzu ibraz etmeleri gerekmektedir.
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut
benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını
gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel
kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeyi vermeleri,
Gerekmektedir.
ğ) İstekliler yukarıda istenilen belgeleri 14 Mart Çarşamba Günü saat:10:00’a kadar Büyükdere
Mahallesi Atatürk Bulvarı No:247 Odunpazarı adresindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü Satın Alma ve
İhale birimi (Zemin 13 nolu oda)’ne teslim etmek zorundadır. Belge eksiği olanlar ihaleye
alınmayacaktır.
4- İhale, belirlenen muhammen bedel üzerinden yapılacak açık artırma sonucu pazarlık neticesi en
yüksek bedeli idareye ödemeyi kabul ve taahhüt eden isteklinin uhdesinde kalacaktır.
5- Taahhüt edilen bedelin idareye peşin olarak ödenmesi esas olup, ihale üzerinde kalan firma/kişi
teklif etmiş olduğu bedeli idarenin bildireceği ( İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü) hesap
kodlarına yatırdıktan sonra sözleşme imzalayarak yıkım işine başlayacaktır.
6- İhaleye iştirak eden gerçek veya tüzel kişiler ihale öncesi mutlaka yıkımı yapılacak binaları
görecek ve gördüğüne dair idarenin vereceği “Yer Görme Belgesi”’ni imzalayacaktır.
7--İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Satın Alma ve İhale birimi
Zemin-13 nolu oda da görülebilir ve bedelsiz olarak satın alınabilir.
8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler “www.eskisehir.meb.gov.tr” adresinden öğrenilebilir."
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