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1- ilimiz Merkezde bulunan Erzincan Anadolu Lisesi lojman binasrrun,2886 say r Devlet ihale Kanunu'nun
51/a maddesi gerelince PAZARLIK USIJLU ile il Enci.imenince enkaz kargrhlr ykrm ihalesi yaprlacaktu.
2-Yrkrm ve enkaz kaldrrma igi igin tespit edilen muhammen bedelden KDV harigtir.

3-ihale Gegici teminah, muhammen bedelin %3'iidiir. Gegici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakrflar
Bankasr $ubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabrna ilanda belirtildigi gibi
yattnlacak:tr. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayh Kanuna uygun olarak bankalardan alacaklan teminat
mektuolanm vereceklerdir.
4-Yrkrm ihalesi, il Enciimenince

I

6zel idaresi Enciimen Toplantr Salonunda asalrda belirtilen tarih ve saatte

yaprlacaklrr.

s-ilimiz Merkezde bulunan Erzincan Anadolu Lisesi lojman binasrndan yrkrmdan 6nce ahnabilecek
malzemeler ile yrkrmdan sonra grkacak malzemeler ayngtrnlarak yiiklenici tarafindan almacaktrr. Yrkrm sonrasr ortaya
grkabilecek insaat hafriyatrntn, Erzrncan Belediye Baqkanhlrmn g<isterdili alana taslnarak temizlenmesi igi yiiklenici
tarafindan vaorlacallrr.
e-istet<lllerin inaleye kat abilmeleri igin,
a- Erzincan Il Ozel Idaresi adrna gegici teminatrn yatrnldr$na dair banka makbuzu veya bankalar
ve 6ze1 hnans kurumlanmn verecekleri siiresiz teminat mektuplan.
b-T.C. Kimlik nolu Niifus ciizdam fotokopisi (Ash ihale esnasrnda ibraz edilecektir.)
c-Teblife esas ikametgah belgesi.
d-istekli sirket ise karutlayrcr belgeler (Oda kaydr, Ticaret Sicil Gazetesi)
e-Vekaleten istirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, sirket adrna igtirak edilmesi halinde girketi
temsile yetkili olduluna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girisim olmasr halinde ise noter tasdikli ortaklk
scizle5mesi,

f- Noter tasdikli imza sirkiisii.
g-Bina ykrm iqine ait iq bitirme belgesi veya in;aat Miihendislili diplomasr.
h-Ihaleye konu tasnmaztn ihale cincesi bizzat g6riilerek ihaleye katrldrlrna dair dilekge.
r- Adres beyam. (cimegi Yaz Igleri Miidiirliiliinden ahnabilir.)
7-ihale sartnamesi, Erzincan il 6zel idaresi Yazr isleri Miidiirliliinden bedelsiz olarak ahnabilir. ihaleye
iqtirak edenler qartnameyi pesinen kabul etmis sayrlrlar.
8-Posta Ile yaprlan miiracaatlar kabul edilmeyecektir.
9-Idare Ihaleyi yaptp yapmamakta serbesttir.
Ihaleye katrlamayacak olanlar,
2886 saylt Kanunun 6. Maddesinde yazrh kimseler dolrudan ve dolayh olarak ihaleye katrlamazlar. Bu
yasala ralmen ihaleye girenin iizerine ihale yaprlmrg bulunulursa ihale bozularak, s<izleqme imzalanmrg ise
scizlegme feshedilerek varsa teminatr gelir kaydolur.
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