
DÜZCE İL ENCÜMENİNDEN 

1- Mülkiyeti İdaremize ait ilimiz Merkez ilçesi Kültür Mahallesi 11 ada 53 parsel üzerinde yer 

alan Otizmli Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) binasının (Kültür Mahallesi Kuyumcuzade 

Bulvarı Uzunmustafa Caddesi Askerlik Şubesi Karşısı NO: 3) yıkılması için 2886 sayılı 

Kanunun 51 (g) maddesi uyarınca pazarlık usulü  ihale yapılacaktır. 

2- İhale 12/09/2019 Perşembe günü saat 11.00’de İl Özel İdaresi encümen toplantı salonunda 

yapılacaktır. İhalenin gerçekleşmemesi durumunda aynı şartlarda 19/09/2019 Perşembe günü 

tekrar yapılacaktır. 

3- İhale konusu yıkım işinin bilgileri ve ilgili projeler, teknik şartname ve eklerinde 

belirtilecektir. 

  

İŞİN ADI M² MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ TEMİNAT 

(TL) 

BİNA YIKIM İŞİ  514,25 m² 60.000,00 TL 1.800,00 TL 

 

4- İhaleye girebilmek için işin belirlenen muhammen bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 25-26. Maddeleri gereğince %3 geçici teminat alınır. Bu teminat ihale bedelinin 

ödenmesinden ve ya ihale konusu malın alınmasından sonra geri verilir. 

5- İhalesi yapılacak bina,  1. Maddede belirtilen adreste ücretsiz olarak yerinde görülebilir. 

6- İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Düzce İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğü’nden 50 TL bedel ile temin edilebilir. 

7- İhaleye katılmak isteyenlerin: 

a) Belirtilen geçici teminatın, İdaremizin Halk Bankası, Vakıflar Bankası veya Ziraat 

Bankasındaki hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubunu, 

b) Nüfus cüzdan suretini, 

c) Tebligat için adres beyanı, 

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, 

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

f) İhale konusu bina yıkım işinin yapılabilmesi için binanın, tüm müştemilatının gezilip 

görüldüğüne ve şartnamenin okunup kabullendiğine ve 2886 sayılı Kanun gereği yasaklı 

olmadığına ve İdareye borcu olmadığına dair yazılı imzalı beyan, 

g) İhaleye katılacak firma şirket ise şirketle ilgili belgeleri (Ticaret sicil gazetesi-imza 

sürküsü-vergi levhası-ticaret odası kaydı-yetki belgesi).  

 

8- İstenilen tüm belgeler ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecektir. 

 

9- İl encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 

 

10- Kamuoyuna ilan olunur. 

 

 

  


