
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: İlimiz Üçtutlar Mahallesinde, 4915 Ada 1 nolu Parselde bulunan ve Mülkiyeti
Belediyemize Geçen Eski Okul binasının yıkımına ait 14,30 x 38,50 mt boyutlarında iki katlı binanın, enkazından
çıkacak ekonomik değer ifade eden malzemeler karşılığı yıkım ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c
Maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile yapılacaktır.
Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve
görülebilir.
İhale Tarihi ve Yeri: 27.03.2023 Pazartesi günü saat: 14.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni
Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
Tahmini Bedeli: 32.071,43 TL Geçici Teminatı: 963,00 TL
İsteklilerde Aranan Belgeler: 1)Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi (2023 yılı onaylı) yada T.C. Kimlik
Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”,   “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)
2)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2023 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi
vermesi,
a)Gerçek kişi olması halinde 2023 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odaları veya ilgili Meslek Odaları veya
Esnaf Zanaatkarlar Odaları siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2023 yılı içerisinde alınmış tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara
göre temin edecekleri belge
3)İmza Sirkülerini Vermesi
a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)
fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
4)İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına vekalet verilen kimselerin noter tasdikli
vekaletnameleri ve vekalat alan kişinin noter tasdikli imza beyannamesi
5)963,00TL (Dokuzyüzatmışüç Türk Lirası) Tutarında Geçici Teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin
makbuz
6)Söz konusu yıkım işinin gerçekleştirilmesi için isteklinin;
6.1 Aşağıda cinsleri, kapasiteleri ve miktarlarını belirten Yapı araçları taahhütnamesi ve kira sözleşmeleri (noter

onaylı), Yapı araçları kendi malı ise yapı araçları bildirisi ve ruhsat fotokopileri,
a) En az 1 adet Eskavatöre sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge,
b)En az 1 adet yükleyici makinaya sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge,
c)En az 1 adet sulama aracı ve arazöz (monitör ve tabanca) sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge,
d) En az 2 adet kamyona sahip olduklarını veya kiraladıklarını gösteren belge,
6.2 Yıkım Ekibinde Bulunması gereken asgari Teknik personel;
İstekli işin yürütümü sırasında yıkım ekibinden, işin tekniğine göre yapılmasından, çalışanların ve çevre
güvenliğinden, Belediye ile gerekli koordinasyonu sağlamasından sorumlu en az 3 yıl deneyimli, İş güvenliği
uzmanı olarak 1 (bir) adet C sınıfı sertifikalı personel bulunduracaktır. Yeterli sayıda yıkım personeli, yeterli sayıda
iş makinesi operatörü, istihdam etmesi ya da istihdam edebilecek durumda olması gerekmektedir.
Ortak girişim olması halinde bu şartları, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin birinin tek başına
veya ortakların birlikte sağlaması yeterli kabul edilir.
7)İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale
üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
8)2886 ve 4734 Sayılı kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge (Ekap.kik.gov.tr alınabilir.)
*İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini veya noter
tasdikli örneklerini vermek zorundadır.
*İhaleye katılacakların, ihalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak
tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.


