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"Adıvaman İli tloca Ömer Mahallesi 103 Ada l Parseldeki Eski llükümet Konagı İle Eski

Adlive Sarayı Binalarrnın 
'r.Jr"ff"rr,Ü,nj" 

İİl"lın"*, r. Temizlenmesi işl" Merkez Kö)lere

Hizınet Götiinıe Birliği lhale vo""lr'"iiEi;"i. ıs. maddesine göre Açık ihale Usulü (aÇık

eksiltme _ artırma ile) ituı" 
"oiı#İ 

tlr.'İİlİvl'iıişri" ayrıntılı bilgiler aşağıda Yer almaktadır,

1. İdarenin
a ) Adresi

b ) Telefon ve Faks

:Alitası Mah.Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Binası Ö_zel İdare Bloğu

İ;lT Ü;";;İ;İ"e Uiz,et Ctlttl,me Birliği ADIYAMAN

,o+io zıo st 68 -Faks: 0 4|62|623 65

Numarası
c ) Elektronik Posta Adresi :

c ) ihale dokümanının
eOrüfebileceği intemet adresi

d ) İhale dokümanının sattn

alınacağı yer

2. İhale konusu yıkım işinin

a ) Niteliği. Türii ve Miktar

www.adiyaman.gov,tr
:www.adiyaman.gov,tr
;lİÜ;;ıta,r",k Bulvan Yeni Hükümet Binası ö::! j9i,_", Bbğ,

,İ.,T Ül,Ü roylere Hizmet Cötürme Birliği A DlY AMAN

b ) Yapılacağı Yer

c ) İşe Başlama Tarihi

:..AdıvamaniıiHocaÖmerMahallesi1O3AdalParseldekiEski

';İ#;K;;;İl" 
E,l,i loliy" sarayı Binalarının Hurda

İİİr,İ,er"a" V,Ülması ve. Teınizlenmesi lşi"

,İaly"İ.." lli Hilkümet Binası ile Eski Adliye Binası

:SözleşmeninimzalandığıtarihtenitibarenlOgüniçindeyerteslimi
vanılarak ise başlanacaktır

,'yJ;;t;İ;d; iİibaren 60 (Altmış) takvim giinüdür,

ç ) İşin Siiresi
d ) İşin Tahm
Bedeli

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer

in Edilen Muhammen :2318Ş3TL

: Alitaşı Mah Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Binası Adıyaman Valiliği

konferans salonu

b ) Tarihi ve Saati : 25,11,2020 - 13:30

;/ffl§:ı,il::il;,,,iliV;ffil, ,JT;jj;lr,;l}3l * yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı 
'İ,e"""* 

*/"eya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkirlar Odası veya

lİ]İ.Yt"[Rtt,İİ,l*.1'];r,,"o", kayıtıı oıduğu ticaret ve/veya sanayiodasından ya da esnaf ve

sanatkirlar odasından veya iıgiıi;;i;k 
"a".ınjan. 

ilk ilan veya ihaleiarihinin içinde bulunduğu yılda

ll[İf:;İ:Jl*lii[:jx,",iii3:i:İi,İll,*,";",, r.*ı kayıtıı buıunduğu Ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk i|an veya th"ü" ;i;iİ#;i;i" irıiio,,"e, iıda alınmış, iüzel kişiligin odaya kayıtlı

o d tlğu ll tl goster r be ge S lrku er
yetki duğu göstere n mza Bey annam s eya mza

4 l 2 Tek f verm ey o nu

rçek k ha nde, noter tasd k m beyan llames
4 l , l Ge ış o nlaS

rtakl u lerl veya kuruc tl arl tü
lmas hal d S n ore tize k ış gı 11 o arl ye

,1 l 1 .2 TüZe k ş o tn e
S Gazete S bu b lgi er l1

deki görev be rten son d tı rum Ll göSter r T caret c
k ş iğ l1 yönet m lt,l erl

Il göste ek uZe re gı
nd b mama ha l1de bu b er n umun rm

l'l b r T caret S lc Gaze eS e Il tl ll
d k kIl erltamam tt

be tüze k ş n note r tas mZa S r
S G azele Veya bu huSuS ar oStere l1 ge er e

rfa koT caret c erl f ktub T k f m ktubu b r za n u up
gı dar Şartnam de be rle l,t eI,1 tek n1 e u

1 l .3 Şek çer
soyad ticaret ul1 n e han şe a o duğu

d k zarfın üzer ne ls ek n n ad Vey a
yetkkapa tan Sol,t

zarfı kon ak lr Dosya b zzal fi rma S

k kted Tekl fler ayrlca bir n çerls l1e u
yazI mas gere me r

tara f, l,)dan tes m ed ecektir
k f edec k k d

gı ldar Şartn amed e be r eI]en te e en
4, 1 .4 Stekl şek çerl

acak şek de geçıcı tem nat erecek t r
o may
4 l 5 ha e konlı,w)z^ veya b r k sm a lt yük en c yapt rl am

yü se bede n %3 u 1,1 n az



AsnVanlMeslekiPozis onuAdet 5 Yıla Mimaraat Mühendis Iefiantil

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve.bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler

4.2.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ılışkün Deıgeıer

;İİffiŞffi;"j'İJrİİİİ., i"[,il.' personel sayısı ve niteliği aşağıda vazılmıştır,

istekli; lhale konusu lşln y"r,n"'|"ii,"uiı*"k için aşağıda ruy, ,i ni,.ıigi belinilen teknik personeli şanti)ede

huıundurmak zorundadrr. sö, #;;;;t;İk ;;;;;rtİ" lıgiıi iİr"İ. aş"amasında taahhiitname veYa herhangi

bir evrak

4.2.3. Makine, teçhizat ve

İstekli; İhale konusu işin

Makine, teçhizat ve diğer

verilecektir

oktur.

diğer ekipma
yerine getire
ekipman ile

na ilişkin belgeler
;tt;;t İ;";"ğ,da sayısı belirtilen araçları bulundurmak zorundadır

;lg,l, İ;İ" |liıi".,ndu tuühütnu,e veya herhangi bir evrak vermeye

gerek vokfur.
İİ Z af" Ekskavatör Kendi Malı veya Taahhüt

Ul O na"' Kamyon Kendi Malı veya Taahhüt

+.2.+. son on beş yıl içina" u"ajç"r},u,,l ,orı.şr. kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer

işlere ilişkin iş deneyimini *tı-,İ"I"İ,?'Ğ'r'İİ;;l;;;İltlk"k b,d,lin 7o 50 oranından az olmamak

Jr.r.'.İ stlzİeşmeye ilişkin iş deneyim belgesi _ .

ll* İllrlli yık m işl Len,er lş olarak kabul edilecektir,

5. Vekaleten ihaleye katılma ;İil;"r;i,-ü;iulii"nı"n,niş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı

vekiletname ile veiilin noter tasdikli imza beyannamesı,

6.isteklinin tek başına tut,lrnu,İ'}Ş'oİ;k'ğ,_Ö;, İİTi:ı_halinde, 
iş ortaklığı beyannamesi, Ortaklık ve

;İ;.;;;, oldugu şiİket, Ortaklık yok ise olmadığına dair beyanname,

j.İtono.il. uç,Ou, en avanta.llı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

8.Türkiye,ninmevzuathükümleriuyarıncaihaletarihiitibariylesonbirayiçerisindekesinleşmişSosyal
Öl'r."İilİ ve Vergi prim borcu olmadığına dair belge,

9. Kövlere Hizmet Cötürme Birliği ihale Yönetmeliği'nin l l, maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), ({), (g) ue

(ğü b;ntıeri iıe aynı yönetmeıtğİ;-l;: ;#;;;i;'iik;;;;"," tuı. ıuı. ı"ı. (iı, (aı ve (e) bentıerinde sayııan

)'urumlarda olunmadığına ilişkin yazıl ı taahhütname

10. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

1l.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

11.ı.ihaledokümanı,AdlyamanMerkezKöylereHizmetGötürmeBirliğiT.C.ZiraatBankasıAdıyaman
şubesindeki iBAN No: TR 94 0001 0001 

'36 

2159 95 _ 5001 nolu hesabına 500,00 (beşyüz) Türk Lirası

yatırılarak Banka d"tonru iuru. 
"iiı.ek şartıyla, Merkez Köylere HiZmet Götürme Birliğinden alınabilir,

l2. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almalan zorunludur,

l3.ödeme ihale bedelinin muhammen bedelden yüksek olması halinde aradaki fark sözleşmenin imzalandığı

tarihten itibaren en geç l0 gur"ii..irı"o.- ,oaıyaman Merkez Kövlere Hizmet Götürme Bir|iği T,C, Ziraaı

Bankası Adıyaman şru".ino.kl,,is,;N- No, "rn 94 000ı 0001 8436 2159 95 _ 500l nolu hesabına

yatırı lacaktır.

l4. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen Yere veri|ecektir, Teklifler

posta yoluyla gönderilemez. o"r," 'ıı",r,o"j"iiılcek tekıifler kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeye

alınmayacaktır.

15. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale

yapllan istekliyle aoontn" t".ıiiri jii,ıi"iı,ue;;ı ."ı"şme imzalanacakır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif

16.Verilenteklifleringeçerliliksüresi,ihaletarihindenitibaren60(Altmış)takvimgünüdür.

l7. Konsorsiyum o1,1*L il,ul"y" t"1<1if verilemez,

Deneyim_



Diğer Hususlar:
ükümet Binası ile Eski Adliye Binası Yıkım Enkazından Çıkacak Hurda Malzeme

l - Adıyaman ili H
rliği ihale Yönetmeliği'n in l8. maddesine

Karşılığı Yıkım İşi Merkez Köylere l{iZmet Götiirıne Bi
yükselr/en düşük

re Açık İhale Usulü (açık eksiltme - artırma ile) ihale edi lecektir. Geçerli en
gö

n 2. Maddesinin d bendinde belirtilen miktar) altında./üstünde olmamak üzere,
tekliiin (ilanı

teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
oturumda hızı r bulunan isteklilerden

mada oturumda hazır bulunan isteklilerden son tekliflerini
2 - Komisyon, uygun gördüğü her aşı

isyon gerekçesini beli rtmek suretiyle ihaleyi yap,p
alarak ihaleyi sonuçla
yapmanıaktı serbesttir,

ndırabilir. kom

us Ş
vali yardımcısı
Birlik Başkanı

l


