İLAN
ANKARA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Atatürk Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü A Blok Binasının Hurda Karşılığı Yıkım İşi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin 
Adresi 				: Necatibey Cad.No:98 Kızılay 
                                ÇANKAYA/ANKARA
	Telefon ve faks numarası	: 3122197791 – 3122197128

Elektronik Posta Adresi	: ankara@csb.gov.tr
	İhale dokümanının 		: Necatibey Cad.No:98 Kızılay
görüleceği adres               ÇANKAYA/ANKARA  

İhale Konusu İşin 
Niteliği, türü ve Miktarı	: Bir adet bloğun enkazından çıkacak hurda        
            karşılığı yıkımı (4567,67 m2)

	Yapılacağı yer			: Ankara İli Keçiören İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 4086 Ada,  

            4 Parsel  

	İşe başlama tarihi			: İlgili belediyeden yıkım ruhsatının aldığı tarihten itibaren 10      

                                    (On) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)  İşin süresi			: 60 (Altmış) takvim günüdür.

İhalenin 
Yapılacağı yer			: Necatibey Cad.No:98 Kızılay 
            Çankaya /ANKARA Toplantı Salonu 
Tarih ve saati			: 14.02.2023 Salı, saat 10:30

Muhammen Bedeli : 425.829,98-TL (Dört Yüz Yirmi Beş Bin Sekiz Yüz Yirmi Dokuz Türk Lirası Doksan Sekiz Kuruş)’dir. 
5- İhalesi yapılacak olan işin şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir.
6- İlgili belediyesinden yıkım ruhsatı alınmadan işe başlanılmayacaktır. 

7- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için;
7.1 İstekliler, muhammen bedelin %30’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7.2 İsteklilerin en az Y3 grubu yıkım işleri müteahhitliği yetki belgesine sahip olması şartı aranacak olup; bunu kanıtlayıcı belgeleri ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
7.3 Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer görme belgesi, (İhale doküman eki forma uygun olacak)
7.4 Şartname satış bedeli 50,00.-TL'dir. Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İban nolu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına  İhale Doküman Bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun getirilmesi kaydıyla Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Bürosundan doküman satın alınabilir.
7.5 Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü,
7.6 Noter tasdikli imza beyannamesi
7.7 Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
7.8 Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeler
7.9 Yüklenici, bütün ekiplerden ve işin yürütülmesinden sorumlu şantiye şefi (İnşaat Mühendisi) taahhüt etmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışmalar esnasında istihdam edilmek üzere en az B sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı taahhüt etmesi gerekmektedir. (İhale doküman eki forma uygun olacak)
7.10 Bir adet 120 hp  kapasiteli ekskavatör,1 Adet pulverize su ile toz bastırma sistemi, 2 adet 20 ton kapasiteli kamyon, 1 adet En az 5 Ton kapasiteli su tankeri iş süresince hazır bulundurmayı taahhüt edecektir. (İhale doküman eki forma uygun olacak)
7.11 Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne veya TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İban nolu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına   yatırıldığını gösteren makbuzlar.(İhale doküman eki forma uygun olacak)
8- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, teklifleri ile beraber ihale saatinde, ihale salonunda hazır bulunmaları,
9- Telgraf veya Telefaksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitte serbesttir.
İlan olunur.

