
ÇELİKHAN KAYMAKANILIĞI 
ILÇE MILLI EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ 

ilçemiz Yunus Emre Mahallesinde bulunan 2 kath 4 daireli lojman binası  ile Pınarbaşı  
Beldesi Cami Mahallesinde bulunan 2 katlı  6 daireli lojman binalarmm Yıkım 
Enkazından Çıkacak Olan Malzeme Karşılığı  Yıkım İşi 
2886 sayılı  Devlet ihale Kanununun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık 

Artırma ile) ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı  bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
1 idarenin 
a ) Adresi 	 :Yunus Emre Mah. Hükümet Konağı  Kat:2 

ÇELIKI-IAN/ADIYAMAN 
:416 4512011 - 4164512016 
:celildıan02@meb.gov.tr. 

Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı  Kat:2 
:ÇELIKHAN/ADIYAMAN 

İlçemiz Yunus Emre Mahallesinde bulunan 2 katlı  4 daireli 
lojman binası  ile Pınarbaşı  Beldesi Cami Mahallesinde 
bulunan 2 katlı  6 daireli lojman binalannın Yıkım 
Enkazından Çıkacak Olan Malzeme Karşılığı  Yıkım İşi 

: hçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi. 

: Sözleşmenin imzalandığı  tarihten itibaren 5 gün içinde yer 
teslimi yapılarak işe başlanacalctır 
: Yer tesliminden itibaren 20 (YIRMI) takvim günüdür. 
:16.339,49 TL. (İdareye ödenecektir.) 

3. Ihalenin 
a ) Yapılacağı  Yer 

b ) Tarihi ve Saati 

Geçici Teminat muhammen bedelin en az % 3 oranırıda 
yatınlacalctır. 

: Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yunus Emre Mah. Hükümet 
Konağı  Kat:2 ÇELIKHAN/ADIYAMAN 
20.10.2021 - 10:00 

4. Ihaleye katılabilme şartları  ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1.Ihaleye katılma şartları  ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı  gereği kayıtlı  olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası  ya da Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası  veya ilgili Meslek Odası  Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması  halinde, kayıtlı  olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 
sanatkarlar odasmdan veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması  halinde, ilgili mevzuat' gereği kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı  olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması  halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması  halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya lcurucuları  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, 

b ) Telefon ve Faks Numarası  
c ) Elektronik Posta Adresi 
9 ) thale dokümmunın 

görükbileceği internet adresi 
d) Ihale doktimanının satın 

alınacağı  yer 
2. Ihale konusu yılcun işinin 
a ) Niteliği, Türü ve Miktar 

b ) Yapılacağı  Yer 

c ) işe Başlama Tarihi 

) İşin Süresi 
d) İşin Tahmin Edilen 
Muammen Bedeli 



göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Ihale konusu işin tamamı  veya bir kısım alt yüldenicilere yaptmlamaz. 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması  gereken kriterler 
4.2.2. Organizasyon yapısı  ve personel durumuna ilişkin belgeler 
a) Teknik Personel istenilen teknik personel sayısı  ve niteliği aşağıda yazılmıştır. 
İstekli; ihale konusu işin yerine getirebilmek için aşağıda sayı  ve niteliği belirtilen teknik personeli 
şarıtiyede bulundurmak zorundadır. Söz konusu teknik personel ile ilgili ihale aşamasında 
taahhütname veya herhangi bir evrak vermeye gerek yoktur. 
Adet Pozisyonu 	Mesleki Ünvan 	 Asgari Deneyim 
1 	Şantiye Şefi 	inşaat Mühendisi veya Mimar 	 3 Yıl 
4.2.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler 
İstekli; ihale konusu işin yerine getirebilmek için aşağıda sayısı  belirtilen araçları  bulundurmak 
zorundadır Makine, teçhizat ve diğer elcipmana ile ilgili ihale aşamasında taahhütname veya 
herhangi bir evrak vermeye gerek yoktur. 

1 Adet Ekskavatör Kendi Malı  veya Taahhüt 
2 Adet Kamyon Kendi Mah veya Taahhüt 

4.2.4. Son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş  
veya benzer işlere ilişkin en az %50 oranında denetlendigi veya iş  bitirdigine dair iş  
deneyimini gösteren belgeler, 
Her türlü yıkım işi benzer iş  olarak kabul edilecektir. 

Ekonomik açıdan en avantajlı  teklif, sadece fiyat esasma göre belirlenecektir. 

Ihaleye sadece yerli isteldiler katılabikceldir. 

Ihale doktimannun görülmesi ve satın alınması  
7.1. Ihale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve tJ u. 1 ürk Lirası  karşılığı  aynı  adresten satın 
alınabilir. 
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale doldimanım satm almaları  zorunludur. 

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çelikhan Kaymakamlığı  Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Şubesine Çelikhan/ADIYAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aym adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ihale sonucu, üzerine ihale 

yapılan isteldiyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı  için 
teklif verilecektir. 

Isteldiler teklif edecekleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecelderi tutarda 
geçici teminat vereceklerdir. 
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer Hususlar: 
1 İlçemiz Yunus Emre Mahallesinde bulunan 2 katlı  4 daireli lojman binası  ile Pınarbaşı  
Beldesi Cami Mahallesinde bulunan 2 katlı  6 daireli lojman binalarmm Yıkım 
Enkazından Çıkacak Olan Malzeme Karşılığı  Yıkım İşi 
2886 saydı  Devlet Ihale Kanununun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık 
artırma ile) ihale edilecektir. Geçerli en yüksek/en düşük teklifin (İlanın 2. Maddesinin d 
bendinde belirtilen miktar) altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan 
isteldilerden teklif almmak suretiyle ihale sonuçlandırdır. 
2 - Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteldilerden son 
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir 
tutanakla tespit edilir. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. Komisyonlarm ihaleyi yapmama kararı  kesindir. 



tkilisi 

Resul A 
II e Milli Eğit 

R 
Müdür 

3-Lojman Binalarının yıkı mından çıkan enkaz Çelikhan ve Pınarbaşı  Belediye Başkanlığının 
belirteceği yere dökülecektir. 
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