AKYAZI ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ HÝZMET EVLERÝ VE
ÝDARE BÝNASI ÝÇÝN 2 ÝÞÇÝ ÝLE 11 AY 29 GÜN SÜRELÝ,
MALZEMELÝ TEMÝZLÝK HÝZMETÝ ALIMI
ORMAN ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ-AKYAZI DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Akyazý Orman Ýþletme Müdürlüðü Hizmet Evleri ve Ýdare Binasý için 2 Ýþçi ile 11 ay 29 gün süreli,
malzemeli temizlik hizmeti alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2016/473401
1-Ýdarenin
a) Adresi
:YENI MAHALLE ADA CADDESI 128 54400
AKYAZI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2644181582 - 2644181585
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Akyazý Orman Ýþletme Müdürlüðü Hizmet Evleri ve Ýdare
Binasý için 2 Ýþçi ile 11 ay 29 gün süreli, malzemeli temizlik
hizmeti alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Akyazý Orman Ýþletme Müdürlüðü idare binalarý ve hizmet
evleri
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihi 03.01.2017, iþin bitiþ tarihi 31.12.2017
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Ada Caddesi No:128 Yenimahalle Akyazý-SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:17.11.2016 - 09:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla
hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz
olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre yapýlan her türlü Temizlik Hizmeti Ýþleri, benzer iþ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Akyazý Orman Ýþletme
Müdürlüðü Muhasebe Saymanlýðý adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akyazý Orman Ýþletme Müdürlüðü Muhasebe Servisi adresine
elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her
bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif
üzerinde býrakýlacaktýr.
Basýn :474157 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C KOCAALÝ ÝCRA DAÝRESÝ 2016/61 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1NO’LU TAÞINMAZIN:
Özellikleri
: Sakarya Ýli, Kocaali Ýlçesi, Kestanepýnarý Köyü Karadere
Mevki 112 ada no, 27 parsel no, Taþýnmazýn tapu kaydýnda vasfý kargir ev ve
bahçesi olup, keþif esnasýnda vasfýna uygun durumdadýr. Fýndýk bahçesinin
arazi eðimi %15-20 civarýnda olup, toprak yapýsý killi bünyededir. Organik
maddesi ve fýndýklýðýn verim durumu normal düzeydedir. Taþýnmaz da sulamalý
tarým yapma söz konusu olmayýp kuru tarým arazisidir. Fýndýk ocaklarý 30-40
yaþlarýnda ekonomik verim çaðýnda olup normal düzeyli ürün verebilecek
kapasitededir. Taþýnmaz üzerindeki fýndýk ocaklarý arasý 4-5 mt ara ile tesis
edilmiþ, ocaklarda verim dalý olarak 10-12 adet ürün dalý bulunmaktadýr,
zeminde toprak iþleme ve gübreleme yapýlmýþ olup yabancý ot mücadelesi ile
budama muntazam olarak yürütülmüþtür. Mevcut haliyle fýndýklýðýn bir
dönümünden ortalama 180 kg kabuklu fýndýk ürünü hasat edilebilir durumdadýr.
Taþýnmaz üzerinde bulunan yapý mesken olarak kullanýlmakta, III.sýnýf A grubu
yapý sýnýfýnda, bir katlý 10,00x11,00 ebatlarýnda 110 m2 alanýnda, betonarme
taþýyýcý sistemli, tuðla dolgu malzemeli, iç ve dýþ kýsýmlarýnýn inþaatý
tamamlanmýþ, dýþ sývasý ile iç kýsýmlarýn sýva ve boyasý yapýlmýþ, kapý
aksamlarý ahþap, pencere aksamlarý pvc malzemelidir. Yaklaþýk onbeþ
yaþlarýnda bulunan yapýnýn; yapý yaklaþýk birim maliyetlerine göre, yapým oraný
(%100), yýpranma payý (%15) ve yapý sýnýfý dikkate alýdýðýnda deðeri 58.905,00
TL'dýr. Taþýnmazýn arazisinin ulaþým sorununun bulunmamasý, mahalle
merkezine uzak konumda ve yerleþim alanýnda olmasý, imar durumu (1/25000
ölçekli çevre düzeni planý kapsamýnda kýrsal yerleþim alanlarý olarak planlý, yapý
yasaðý ve sýnýrlama getirilen alanlar içerisinde jeolojik önlemli alanlar
içerisindedir.), altyapý hizmetlerinden yararlanmasý, arazinin tarýmsal verim
durumuda dikkate alýndýðýnda taþýnmazýn deðeri 124.198,00 TL olup arazi ve
üzerinde bulunan yapýlarýn toplam deðeri 183.103,00 TL 'dýr
Hissesi
:Tam
Yüzölçümü
:6.209,88 m2
Vasfý
:Kargir Ev ve Bahçesi
Ýmar Durumu
:Dosyasýnda
Kýymeti
:183.103,00 TL
KDV Oraný
:KDV Kanunun 17.Maddesinin 4. Fýkrasý Uyarýnca
Muaf
Kaydýndaki Þerhler
:Tapu kaydýnda olduðu gibidir.
1. Satýþ Günü
:11/01/2017 günü 11:00 - 11:10 arasý
2. Satýþ Günü
:07/02/2017 günü 11:00 - 11:10 arasý
Satýþ Yeri
:Kocaali Adliyesi Ýcra Müdürlüðü
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý:
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün
öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrma tahmin edilen
deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný satýþ
giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý
takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci
artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý
alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok
artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin %20'si oranýnda pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ
peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk
Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile
sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha
sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve
diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr.
Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup
gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ
sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/61 Tlmt. sayýlý dosya
numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.07/11/2016
(ÝKK m.126,127)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
(*) Gazetede veya elektronik ortamda yapýlan satýþ ilaný tebligat yerine geçer.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk
gelmektedir.
Basýn :473633 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

