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SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(AKYAZI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ)
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

FERİZLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 645 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN 7 TAŞIMA MERKEZİ
OKULA 21 HATTAN 39 ARAÇ İLE TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:2017/333537
1-İdarenin
a) Adresi
:DEVLET 19 MAYIS 54110 FERİZLİ/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası :2647812103 - 2647812585
c) Elektronik Posta Adresi :ferizli54@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 645 İLKOKUL VE ORTAOKUL
ÖĞRENCİSİNİN 7 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 21 HATTAN 39 ARAÇ İLE
178 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:FERİZLİ İLÇESİNDEKİ 21 MAHALLEDEN, 7 TAŞIMA MERKEZİ ILKOKUL
VE ORTA OKULLARA ÖĞRENCİ TAŞIMASI
c) Süresi
:İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:HÜKÜMET KONAĞI KAT 2 FERİZLİ
b) Tarihi ve saati
:01.08.2017 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İsteklilerin teklif sunabilmeleri için en az kendi namına 1 aracının olması gerekmekte olup,kendi
namına şahsına veya tüzel kişiliğine ait aracın
1-Araç Ruhsatı
2-karayolları Trafik kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali SORUMLULUK SİGORTASI Aslı
veya noter tastikli sureti
3-Karayolu Yolcu taşımacılğı Zorunlu Koltuk Sigorta Policesi aslı veya noter testikli sureti
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde yapılmış olan her türlü yolcu ve öğrenci taşıma hizmeti alımı benzer iş olarak
kabul edilecektir.
Özel sektöre yapılmış olan işlere ait iş deneyim belgesi sunulması halinde işe ait sözleşme ve fatura
birlikte sunulacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ferizli İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve https://ekap.kik.gov.tr/EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FERİZLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

1-Satış yapılacak gayrimenkul Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Yeni Mahalle, Kaymakçılar Mevkii’ indedir.
2-Gayrimenkul Akyazı Tapu Sicil Müdürlüğünde; 20.i.3.c pafta, 57 ada 692 parsel, ayrık nizam 2 kat
iskan sahasında olup 141,00 metrekare yüzölçümlü tam arsa paylı olarak kayıtlıdır.
3-Satışa çıkartılan gayrimenkule 38.775,00 TL rayiç değer biçilmiştir.
4-Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün değerinin %7,5’i nispetinde (2.908,12TL) teminat alınması
gerekmektedir. Teminat olarak para , bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat
mektubu , Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül
eden satış değerleri esas alınır.), hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “bu esham ve tahviller
teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilerek “ kabul
edilecektir.
5-Gayrimenkulün birinci artırması 26.07.2017 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00’da açık arttırma sureti ve
peşin para ile Akyazı Vergi Dairesi Satış Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.
6-İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesi Akyazı Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.
7-Gayrimenkul teminatı satış saati 11:00’dan 1 saat evvel 10:00’a kadar Akyazı Vergi Dairesi Müdürlüğüne
yatırılacak karşılığında alınacak Emanet Makbuzu aynı saate kadar Vergi Dairesi Satış Komisyon
Başkanlığına ibraz edeceklerdir.
8–Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı veya
arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya
yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün
daha uzatılarak 7 gün sonra aynı mahalde 02.08.2017 tarihinde Çarşamba günü ve 11.00’da tekrar artırma
yapılacak; bu ihalede en çok arttırana ihale edilecektir.
Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir . Aksi takdirde satış
yapılmayacaktır.
9-İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ
edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.
Yukarıda yazılı hususların dışında başkaca malumat isteyen 2017\1 dosya sicil numarası ile Tahsil
Dairesine müracaat edebilir. 06.07.2017
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