
AMASYA İLİ GÜMÜŞHACIKÖY KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'NDEN  
HURDA MALZEME KARŞILIĞI BİNA YIKIMI VE ENKAZININ KALDIRILMASI İŞİ İLANI 

Sıra Fiili Yıkım 
Geçici 

No 
Dosya No Yıkılacak Bina 

Durumu süresi 
Tahmini Bedeli (TL) Teminatı ihale Tarihi ihale Saati 

(TL) 

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Artıkabat Mahallesinde 

1 05030100143 
bulunan mülkiyeti Hazineve ait 362 ada 1 parsel numaralı Boş 

30 gün 18.000,00 5.400,00 22.02.2021 14:30 
ve 310,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan eski bina 

lojmanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 

1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yer belirtilen eski lojmanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası şartnamede belirtilen esaslar dahilinde her türlü yıkım, işçilik, sigorta, nakliye gibi giderler
alıcısına ait olmak üzere yıkım sırasında içinden çıkacak malzemeler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yıkımı yapılarak enkazının satışı, Gümüşhacıköy Kaymakamlığı 
hizmet binası 2. Katında bulunan Gümüşhacıköy Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parasının Gümüşhacıköy Malmüdürlüğüne yada Gümüşhacıköy Malmüdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası TR47 0001 0000 3100 0010 0051 72 numaralı hesabına

yatırılması, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) 
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini,

c) Gerçek ve tüzel kişiler 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Tehlikesiz Atıklar Geri Kazanım Tebliği" hükümlerine göre "Tehlikesiz Atıkları
Toplama-Ayırma Belgesi olanlar, Müteahhitlik Yetki Belgesi (Y AMBİS) ile vergi mükellefi olduğuna dair belgesi olanlar, 

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi
kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi 
vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayn olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir 
belgenin taşınır mal satış ihalesi için müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale saatine kadar bizzat veya posta ile ihale komisyonu 
başkanlığına ihale saatinden önce ulaştırılması gerekmektedir. 

• 

3-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gümüşhacıköy Milli Emlak Şefliğinden temin edilebilir.
4-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale ile ilgili istenilen her tür belgeyi asılları ile beraber I er adet fotokopilerini de iki ayrı dosya halinde İhale Komisyonuna sunmak zorundadırlar.
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
8-Satış işlemlerinden dolayı doğacak her türlü vergi, resim ve harç vb. tüm giderler alıcıya aittir.
www.amasya.csb.gov.tr
Bilgi için O (358) 717 10 31
Adres : Gümüşhacıköy Milli Emlak Şefliği, Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Hizmet Binası 2 .kat, Cumara Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No:36 Gümüşhacıköy/ AMASYA
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YIKIM İŞLEMİ YAPILACAK OLAN BİNA RESİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

https://webdosya.csb.gov.tr/db/amasya/duyurular/-hale-ek-b-na_-hale-ek-20220126104913.pdf



