T.C.
FATİH KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İHALE İLANI
Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, İstanbul ili Fatih İlçesi Hırkai şerif mahallesi 1600 ada 93
parselde bulunan Eram Fatih Özel Eğitim Okulu ve Karagümrük mahallesi 2505 ada 1 parselde bulunan Alpaslan
MTAL okulu binaları yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında; yıkımı ve
yıkımdan çıkan molozların taşınması işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince pazarlık
usulü ile yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 29/01/2020 tarihi saat 10:00 a kadar istenilen
belgelerle birlikte Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
İdarenin:
a) Adresi
: Neslişah mah. Adnan Menderes bulvarı No:66 Fatih/ İstanbul

1-

b) Telefon: 02126350811- Faks numarası: 0212 5212362
c) Elektronik Posta Adresi: fatih34@meb.gov.tr

2İhale Konusu işin:
a) Niteliği türü ve miktarı

: Bina yıkım ve enkaz kaldırma işi (Ayrıntılı bilgiye ihale
dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.)
b) Yapılacağı yer
: Fatih ilçesi eski Eram Fatih Özel eğitim okulu ve Alpaslan
MTAL eski binası
c) İşin süresi
: Yer teslim tarihinden itibaren (20 gün)
3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer : Fatih ilçe milli Eğitim müdürlüğü Toplantı Salonu
4- Tarihi ve saati : 29/01/2020 tarihi saat 10:00
5- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
* Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)
* Nüfus cüzdanı fotokobisi (Gerçek Kişiler için)
* İkametgah belgesi (Gerçek Kişiler için )
* İmza Beyannamesi ve İmza Sirküleri,
* Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise)
* Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise)
* Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise)
* Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin imza sirküsü (Tüzel kişi ise)
* Teminat (Teminat mektubu veya banka dekontu(7.madde hasar teminatı)
* Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.( T.C. Ziraat Bankası
Gecici teminatlar, Fatih mal müdürlüğü hesabına yatılacaktır. İki bina için en az 97,38 tl geçici teminat
yatırılacaktır.(muhammen bedel 3246,26 tl)
Yapılacak ihale sonrası belirlenecek bedel üzerinden % 18 oranında KDV. yüklenici tarafından usulüne uygun olarak işe
başlamadan İstanbul Milli Emlak müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.
Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 50. Maddesine göre alınacaktır. İlk teklif iç zarfta kapalı olarak verilecektir.
Daha sonraki teklifler sözlü olarak verilecektir. İhale en yüksek teklif sunan istekli üzerinde bırakılacaktır.
Doküman bedelsiz olarak alınabilecektir. Ancak dokümanların her sayfası paraflanacak son sayfa ise okudum,
anladım tüm şartları kabul ettim olarak yazdıktan sonra imzalanacaktır.
İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale
komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

Mucip KINA
İlçe Milli Eğitim Müdürü

