
 

İLAN 

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  

 

1. Aşağıda dökümü yazılı olan; Isparta İli, Merkez İlçesi, Keçeci Mah. Kirazlı dere yolu üzerinde bulunan 217 

ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Eski Huzurevi Binasının Yıkımı İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Artırma Usulü ile 17/01/2023 Salı günü saat 14:30 da ihaleye 

çıkarılacaktır. 

2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler:  

2.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

2.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

       - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

      - 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,  

2.1.2. Ortak girişim halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin ikametgah, imza sirküleri ve 

noter tasdikli beyannamesi ile ortak tebligat adresi, 

2.1.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

2.1.4.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti 

ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe 

haiz olmak 

2.1.5. Kanuni ikametgâh sahibi olunduğuna dair adres belgesi 

2.1.6.Türkiye'de tebligat için adres göstermek 

2.1.7. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, 

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk 

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 

belge, 

2.1.9.İsteklilerin ortak girişim olarak müracaat etmesi halinde, ortakların hisse oranlarını da belirtir 

ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi verilecektir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi verilir) 

2.1.10.Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair belge (ihalenin yapıldığı ayda alınan - 

Ortak girişim olması halinde bu belgeyi her ortak ayrı ayrı sunacaklardır.) 

2.1.11.Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair belge (ihalenin yapıldığı ayda alınan - Ortak girişim olması 

halinde bu belgeyi her ortak ayrı ayrı sunacaklardır.) 

2.1.12.Belediyemize borcunun bulunmadığına dair belge (ihalenin yapıldığı ayda alınan - Ortak girişim 

olması halinde bu belgeyi her ortak ayrı ayrı sunacaklardır.) 

2.1.13.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 

ihalelerden yasaklı, FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile bağlantılarının olmadığına dair 

taahhütname verecektir. Yapılacak emniyet araştırması sonucunda FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri 

ile bağlantılarının tespiti yapılan yüklenici ile sözleşme yapılsa dahi sözleşme fesih edilecek, teminatı irat 

kaydedilerek ihalelerden yasaklanması için İç İşleri Bakanlığı’na bildirilecektir. 

2.1.14. Adli Sicil Kaydı 

2.1.15. Söz konusu yıkım yapılacak yapının yerini bildiğine, gördüğüne teklifini buna göre verdiğine dair 

dilekçe vereceklerdir. 

2.1.16. İstekli tarafından 165.000,00 TL ( Yüz Altmış Beş Bin Türklirası )den az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ( kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen – özel 

sektöre yapılan bir iş ise sözleşme ,faturaların aslı yada noter onaylı sureti  ve çalışan elemanların 

SGK bildirgesi  )  ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. ( Stadyum ,Okul, Bina 

vb.yıkım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.) 



2.1.17. Y2 Grubu Yetki Belgesi 

3. İhale dokümanı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralar Servisinde görülebilir veya Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Gelir Bölümü’ne 500,00 TL (BeşYüz Türk lirası) karşılığında şartname satış bedeli ödenerek 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralar Servisinden satın alınır. İhale dokümanının satın alınması zorunlu 

olup, alındı makbuzu ihale aşamasında sunulmak zorundadır. İdari ve Teknik Şartname (her sayfası imzalı 

ve kaşeli olmalıdır.) 

4. İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

İhalenin muhammen bedeli 325.000,00 TL+KDV (ÜçYüzYirmiBeşBinTürkLirası +Katma Değer 

Vergisi) olup, muhammen bedelin % 30’ü oranında 97.500,00 TL (DoksanYediBinBeşYüzTürkLirası) 

(Teminatın banka mektubu olması halinde geçerlilik süresi 30.03.2023) geçici teminat Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Gelir Bölümüne ödenecektir. 

5.İhale üzerinde kalan yüklenici ihale bedelinin % 6 sı oranında Kesin Teminat (Nakit veya Banka 

Teminat Mektubu olarak verilecekse geçerlilik süresi 31.12.2023) ve 300.000,00-TL Nakit Hasar 

Teminatı  ( Hasar teminatı banka mektubu değil nakit olarak verilecektir.) verecektir. 

6. Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce 

defa’ten tahsil edilecektir. 

7. İstekliler, geçici teminatı nakit olarak sunacaksa, en geç ihale günü saat 12:30’a kadar Mali 

Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne makbuz karşılığında yatıracaklardır. Belirtilen tarih ve 

saatten sonra Geçici Teminat müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

8. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihale şartname hükümleri uygulanacaktır. 

9. Açık arttırmada peyler en az 10.000,00-TL ve katları artırım şeklinde olacaktır. 

10. İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale tarih ve saatinde Belediye Encümen/Meclis (Katılım 

yoğunluğuna göre) Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. Telgrafla, faksla veya Posta ile yapılan 

müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

11.  İhale Belediye Encümen/Meclis (Katılım yoğunluğuna göre) Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

12.İhale komisyonu, (encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir.  Komisyonların (encümen) ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 


