ÝLAN
T.C.
SAKARYA VALÝLÝÐÝ
YATIRIM ÝZLEME VE KOORDÝNASYON BAÞKANLIÐI
I (a) GRUBU TÜVENAN DENÝZ KUMU MADENÝ SATIÞI ÝHALE ÝLANI
1- Ýhale Konusu Ýþ:
Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürlüðü tarafýndan ihalesi yapýlan
Karasu Limaný iþinde proje fazlasý olan ve Liman sahasý içerisinde stoklanan 145.000 ton I(a) grubu maden
sýnýfýna dâhil olan tüvenan deniz kumunun 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45.maddesine göre Açýk
Teklif Usulüne göre 305.950,00-TL+KDV muhammen bedel üzerinden satýþ ihalesi yapýlacaktýr.
Ýþin Adý:
Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürlüðü tarafýndan ihalesi yapýlan
Karasu Limaný iþinde proje fazlasý olan ve Liman sahasý içerisinde stoklanan 145.000 ton I(a) grubu maden
sýnýfýna dâhil olan tüvenan deniz kumunun satýþ ihalesi
2- Tahmin Edilen Bedel
ÝLÇE

MÝKTAR
(ton)

BÝRÝM
FÝYATI
(TON)

MUHAMMEN
BEDEL

Karasu

145.000

2,11.-TL

305.950,00-TL+KDV

ASGARÝ GEÇÝCÝ ÝHALE TARÝHÝ ÝHALE SAATÝ
TRT SAATÝ ÝLE
TEMÝNAT
9.178,50-TL

11.10.2016

10:00

3- Ýhale Þartname ve Eklerinin:
a) Alýnacaðý Yer
:Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý, Doðal Kaynaklar Ruhsat ve
Kültür Varlýklarý Müdürlüðü
b) Hangi Þartlarda Alýnacaðý : Ýhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazýrlanmýþ þartname ve eklerini,
þartname baþýna 500,00-TL bedel karþýlýðýnda satýn almalarý zorunludur.
Ýstenildiðinde ihale þartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde
yukarýda yazýlý adreste görülebilir. Þartname bedeli, Sakarya Defterdarlýðý,
Muhasebe Müdürlüðünün T.C.Ziraat Bankasý Adapazarý Þubesi. TR-04
0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralý hesabýna peþin olarak yatýrýlmasý
gerekmektedir.
4- Ýhalenin:
a) Yapýlacaðý Yer
:Sakarya Valiliði Resmi Daireler Kampüsü G Blok 5 Nolu Toplantý Salonu
Camili Adapazarý/SAKARYA
b) Yapýlacaðý Tarih/Saat
:11.10.2016 Salý günü TRT saati ile saat 10:00 da
c) Usulü
: 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 45. Maddesine göre Açýk Teklif Usulü.
5- Tekliflerin:
a) Verileceði Yer
:Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý Ýhale Komisyonu
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati:11.10.2016 Salý günü TRT saati ile saat 10:00 a kadar
6- Ýhaleye Katýlma Belgeleri:
Ýhaleye katýlacaklar aþaðýdaki belgeleri kapalý teklif zarfý içerisinde komisyona sunacaklardýr.
a) Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý
b) Gerçek kiþi istekliler;
1- Yýl içerisinde alýnmýþ yerleþim yeri belgesi
2- Noter tasdikli imza beyannamesi
3- T.C. Kimlik numarasýný içeren yýl içerisinde alýnmýþ, onaylý nüfus cüzdaný sureti
c) Tüzel Kiþi Ýstekliler;
1- Tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin
içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge
2- Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile
tüzel kiþiliðin Noter tasdikli imza sirküleri
3-Baðlý olduðu vergi dairesi, ili ve vergi numarasýný gösterir, yýl içerisinde alýnmýþ, onaylý vergi levhasý
d) Ýstekliler adýna vekaleten iþtirak ediliyorsa, istekli adýna teklifte bulunacak olan kiþilerin vekaletnameleri ile
vekaleten iþtirak edenin imza beyannamesi
e) Ortak giriþim olmasý halinde noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi
f) Yurt dýþýndan yapýlacak olan baþvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Baþkonsolosluklarýnca veya
T.C. Dýþiþleri Bakanlýðýnca onaylý olmasý gerekmektedir.
g) Sakarya Valiliði Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý Doðal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlýklarý
Müdürlüðünden alýnan, okuyup kabul edildiðine dair her sayfasý imzalanmýþ ihale þartnamesi
h) Ýhale konusu iþe ait yukarýda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat
ý) Þartname ve eklerini satýn aldýklarýna dair vezne alýndý makbuzu
j) Vergi Dairesi Baþkanlýðýndan alýnacak "Vergi borcu yoktur" yazýsý
k) 2886 sayýlý Yasa uyarýnca yapýlan ihalelere katýlmaya yasaklý olmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname.
l) Sosyal Güvenlik Kurumundan alýnacak "SGK Borcu Yoktur" yazýsý
Ýsteklinin Ortak Giriþim olmasý halinde, ilanýn 6.maddesinin a-b-c-d-e-f-g-h-j-k-l bentlerinde yazýlý belgeleri
ayrý ayrý vermeleri gerekmektedir.
7- Ýhaleye katýlmak isteyenlerin, ihale þartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslýný veya noter tasdikli
suretlerini 11.10.2016 Salý günü TRT saati ile ihale saati olan 10:00'a kadar üzerinde iþin adýnýn yazýlý
olduðu kapalý zarf içerisinde Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðýnda bulunan, Ýhale Komisyonuna
vermeleri zorunludur.
8- Ýstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden açýk teklif usulü ile verecektir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle noter tescilli sözleþme imzalanacaktýr.
9- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapýlacak müracaatlar ve postada
meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapýlacak müracaatlarda Ýhale saatinde
iþtirakçi olmamasý durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayýlacaktýr.
10- Ýhale bedeli, kararýn teblið tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli
tarafýndan Sakarya Defterdarlýðý, Muhasebe Müdürlüðünün T.C. Ziraat Bankasý Adapazarý Þubesi. TR-04
0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralý hesabýna peþin olarak ödenecektir.
11- Ýhale bedelinin tamamý peþin olarak Sakarya Defterdarlýðý, Muhasebe Müdürlüðünün hesabýna peþin
olarak yatýrýldýktan sonra yaklaþýk 145.000 ton I(a) Grubu tüvenan deniz kumu Baþkanlýðýmýzýn
görevlendireceði bir personelin kontrolünde kantardan tartýlarak her aracýn çýkýþý yapýlarak sahada teslim
edilecektir.
12- 145.000 ton I(a) Grubu tüvenan deniz kumu Karasu Limaný içerisindeki stoklanmýþ mevcut durumu ile
ihale edilmektedir. Maden hakkýnda verilen bilgiler taahhüt niteliðinde olmayýp genel bilgi niteliðindedir. Teklif
veren istekli, madeni mevcut durumu ile yerinde görmüþ, beðenmiþ ve kabul etmiþ sayýlacak olup, ihaleyi
kazanan istekli bu konuda gelecekte Ýdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktýr.
13- Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile Özel Tüzel ve Gerçek Tüzel kiþilerden alýnmasý gereken izinler
(yol izni, geçiþ izni, tesis izni vs.) ihaleyi kazanan istekli tarafýndan alýnacaktýr. Ýhaleyi kazanan istekli gerekli
olabilecek izinler konusunda Ýdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktýr.
14- Ýhale Komisyonu, 2886 sayýlý Yasanýn 29.maddesi uyarýnca, ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir.
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