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MANİSA VALİLİĞİ  

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 

İ L A N 

 

Kırkağaç Bakır Mahallesi Eski Okul Binası, Kırkağaç Bostancı İlkokulu,Kırkağaç Dualar 

İlkokulu, Kırkağaç Hamitli İlkokulu, Kırkağaç Karakurt 75.yıl Eski Okul binası, Kırkağaç 

Musahoca Okul Binası, Kırkağaç Söğütalan İlkokulu Okul binası ve Eklentileri, Kırkağaç 

MTAL, Akhisar Ortaokulu ve Akhisar Cumhuriyet M.T.A.L (Toplam 10 adet bina ve eklentileri) 

çıkacak hurda malzeme karşılığında yıkılması işi Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığınca, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile 

gerçekleştirilecektir. 

 

İşin Adı 
Tahmini 

Bedeli 
Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 

Kırkağaç Bakır Mahallesi Eski Okul 

Binası, Kırkağaç Bostancı 

İlkokulu,Kırkağaç Dualar İlkokulu, 

Kırkağaç Hamitli İlkokulu, Kırkağaç 

Karakurt 75.yıl Eski Okul binası, 

Kırkağaç Musahoca Okul Binası, 

Kırkağaç Söğütalan İlkokulu Okul 

binası ve Eklentileri, Kırkağaç 

MTAL, Akhisar Ortaokulu ve Akhisar 

Cumhuriyet M.T.A.L (Toplam 10 

adet bina ve eklentileri) çıkacak hurda 

malzeme karşılığında yıkılması işi 

222.667,00-TL                          6.681,00TL 04.08.2021 10:00 

 

Bu taşınmazlara ait yıkım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Manisa Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Akmescit Mah. İzmir Cad. No:313 Yunusemre MANİSA 

adresinde yapılacaktır. 

 

İhaleye iştirak etmek isteyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin; aşağıda belirtilen belgeleri bir zarf içerisinde 

sunması gerekmektedir; 

 

1- Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;                       

• Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği 

• İkametgah belgesi 

• İmza Beyannamesi. (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde) 

• Şartname bedelinin ödendiğine dair  makbuz 

• Geçici teminat 

• Vergi borcu yoktur yazısı. (Borcu olanlar ihaleye katılamazlar) 

• İmzalı şartname belgesi 

• Adli sicil kaydı 

• İstekliler Kamu Kurum veya Kuruluşlarından tek belgede en az 200.000,00 TL. 

tutarında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesini veya Özel Sektöre en az 

200.000,00 TL. tutarında iş yaptığını belgeleyen sözleşme ve faturaların ilgili 

muhasebeci onaylı örneklerini ihale evraklarıyla birlikte teklif ekinde sunulması 

zorunludur. (Yalnızca Hurda satışına ait iş deneyim belgeleri kabul 

edilmeyecektir.) 



• Noter onaylı teknik personel taahhütnamesi (aşağıda ayrıntısı belirtilmiştir) 

• Noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi (aşağıda ayrıntısı belirtilmiştir) 

 

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler; 

• Ticaret sicil gazetesi. (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde) 

• İmza Sirküsü (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde) 

• Faaliyet belgesi (İlanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınan ) 

• Vergi Levhası (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde) 

• Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 

• Geçici teminat 

• Vergi borcu yoktur yazısı. (Borcu olanlar ihaleye katılamazlar.) 

• İmzalı şartname belgesi  

• İstekliler Kamu Kurum veya Kuruluşlarından tek belgede en az 200.000,00 TL. 

tutarında yıkım işi yaptığına dair iş bitirme belgesini veya Özel Sektöre en az 

200.000,00 TL. tutarında iş yaptığını belgeleyen sözleşme ve faturaların ilgili 

muhasebeci onaylı örneklerini ihale evraklarıyla birlikte teklif ekinde sunulması 

zorunludur. (Yalnızca Hurda satışına ait iş deneyim belgeleri kabul 

edilmeyecektir.) 

• Noter onaylı teknik personel taahhütnamesi (aşağıda ayrıntısı belirtilmiştir) 

• Noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi (aşağıda ayrıntısı belirtilmiştir) 

 

2- İhaleye katılacak istekli, aşağıda sayılan araçlara sahip olmak veya bu araçların yıkım esnasında 

temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütnameyi teklif ekinde sunulması zorunludur. 

 

  ADET NİTELİĞİ YETERLİLİK ŞARTI 

Mini Beko Loader 1 4 Ton (Kazıcı yükleyici) 
Kendi Mülkü veya Kiralama 

(Taahhütname) 

Beko Loader 6 8 Ton (Kazıcı yükleyici) 
Kendi Mülkü veya Kiralama 

(Taahhütname) 

Arazöz 1 Sulama amaçlı, toz için 
Kendi Mülkü veya Kiralama 

(Taahhütname) 

Loader 2 Yükleyici, 17 ton üzeri 
Kendi Mülkü veya Kiralama 

(Taahhütname) 

Lowbet 1 
Makine Taşıyıcı (Havuz 

uzunluğu 6-13 m arası) 

Kendi Mülkü veya Kiralama 

(Taahhütname) 

Kamyon 10 
Taşıma kapasitesi (20-30 

ton arası) 

Kendi Mülkü veya Kiralama 

(Taahhütname) 

 

3- En az 5 (beş) yıllık İnşaat Mühendisi (1 kişi) ve en az 3 (üç) yıllık İnşaat Teknikeri (1 kişi) ve 

En az B sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı (1 kişi)  bulundurmayı içeren noter onaylı 

taahhütnamenin teklif ekinde sunulması zorunludur.  

 

4- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Manisa Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı İhale Bürosu Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi No:313 

Yunusemre MANİSA adresinden ücretsiz olarak görülebilir. 



İhaleye katılacak olanların 250,00 TL şartname ücretini Manisa Yatırım İzleme Ve 

Koordinasyon Başkanlığı Ziraat bankası Manisa Merkez Şubesi TR 96 0001 0001 8867 8205 

5850 43 iban nolu hesabına yatırıldığına dair dekont karşılığında satın alınabilir. (İhale 

doküman bedeli hiçbir suretle geri iade edilemez.) Makbuzlar ihale dosyası içinde komisyona 

sunacaklardır. Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak 

imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır. 

5- İhale, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

yapılır. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; 

isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir Ancak; 

istekliler belirtilen ihale saatine kadar (Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) 

komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine 

uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin 

teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

6- İhale bedelinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. 

7- Yasal oranda KDV yükleniciden tahsil edilecektir. 

8- İhaleyi kazanan istekli firma sözleşme imzalamadan önce sözleşme bedelinin % 6 tutarında 

kesin teminatını getirecek olup yasal vergiler ile KDV tutarı ve sözleşme bedelini peşin olarak 

yatırdıkları dekontları Başkanlığa teslim ederek sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin 

imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak olup, işin süresi 

90 (Doksan) takvim günüdür. 

9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği  

İLANEN DUYURULUR. 

     Kemal ÖZVEREN 

 Yatırım İzleme Müdür V. 


