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T.C.
KONYA VALILIĞI
İl Sağlık Müdürlüğü

TAŞINIR MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ
A- GENEL ŞARTLAR:
Madde 1: Konya Hüyük Devlet Hastanesine ait eski hizmet binasının ve lojmanın yıkımı
ve yıkımdan çı kacak olan bütün hurda malzemelerin yüklenici tarafından alınması işi,
aşağıdaki şartlarla Devlet ihale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile
yaptırılacaktır.
Madde 2: Yapılacak işin tahmini bedeli
42.000,00.-TL. dir.

140.000,00.-TL., geçici teminat miktar

Madde 3: Ihale 12/06/2019 tarihine rastlayan Çarşamba günü, saat 14;00 da Konya Il
Sağlık Müdürlüğü İhale Odasında (Şeyh Sadrettin Mah. Millet Cad. No:14
Meram/KONYA Eski Askeri Hastane)toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
Madde 4: Ihaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 5. maddesinde yazılı
şartlara sahip olmalıdırlar. İstekliler, Noterden onaylı vekaletnameye sahip bir vekil
aracılığı ile de ihaleye girebilirler. Bu takdirde vekâletnamenin onaylı bir örneği ihale
evrakına eklenmek üzere Komisyona verilmelidir.
Tüzel kişilikleri temsilen ihaleye girecek kişiler, Noterden onaylı imza sirküleri örneğini
Komisyona vermelidir.
Madde 5: 2886 sayılı Devlet Ihale Kanununun 6. maddesinde yazılı kişiler gerek
doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye
katılanlar üzerinde ihale yapılırsa, ihale bozularak ek/geçici veya kesin teminatı gelir
yazılır. Gerekiyorsa, ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun ve Devlet ihale
Kanununa göre kovuşturma yapılır.
Madde 6: Ihaleye girebilmek için işin tahmini bedeli üzerinden °/030 oranında geçici
teminat alınır. Bu teminat, ihale bedelinin ödenmesinden sonra müşteriye geri verilir.
Madde 7: ihale Komisyonu, gerekçesini Kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 8 : Taşınır/taşınmaz mal mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir.
Artırmaya girenler, satışa çıkarılan taşınır malı görmüş veya ona göre fiyat teklif etmiş
sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul
edilemez.
Madde 9 : ihale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, İta Amirlerince karar
tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta
Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
İta Amirince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en
geç 5 (beş) iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya
iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.
Madde 10: 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre
onaylanan ihale kararlarının yukarıda 9. maddede açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren

15 gün içinde müşteri ihale bedelini ihalenin yapıldığı yerdeki görevli Defterdarlık
Muhasebe Birimine peşin yatırmak, ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlan ile diğer
giderleri ödemek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Bu sorumluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
Madde 11: ihaleye katılıp da pey sürenler kendilerinden fazla pey süren çıkmadığı
sürece, teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez.
Madde 12: Teslim-Tesellüm, Yükleme, Taşıma ve İşçilik giderleri ile bu konularda
doğacak her türlü giderler, vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
Madde 13: Satıştan doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri KONYA Mahkemeleridir.
B- ÖZEL VE TEKNIK ŞARTLAR:
Madde 1: İhaleden önce, diğer evraklarla birlikte, Resmi veya Özel Kurumlardan alınmış
en az ihaleye çıkılan bedel tutarında (140.000,00.-TL) Yıkım işi "İş Bitirme Belgesi" ibraz
edeceklerdir.
Madde 2: Yıkımı yapılacak bina sahası içerisinde, yıkım esnasında doğabilecek her türlü
iş güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi ve çevre güvenliği hususunda
alınacak tüm tedbirler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Aksi taktirde doğabilecek bütün
sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır.
Madde 3 :Yıkım işinde patlayıcı madde kullanılmayacaktır.
Madde 4:Yıkım ve hurda malzeme alım işinin, yer teslimi sözleşme tarihinden itibaren 5
takvim günü içerisinde tutanakla yapılacaktır. Ilgili Belediyeden Yıkım ruhsatı yüklenici
firma tarafından alınacak olup, yıkım ruhsatı verilmesinden doğacak olan tüm giderler
yükleniciye aittir.
İşin süresi Yer teslim tarihinden başlamak üzere 30 gLin içerisinde yıkım
tamamlanarak şartnameye uygun olarak idareye teslim edilecektir.
Madde 5: İş başka bir firmaya veya kişiye devredilemeyecektir.(Alt Yüklenici
çalıştınlmayacaktır.)
Madde 6: Yapılacak yıkım işi, süresinde tamamlanmaması halinde her geçen gün için
300,00.-TL. Tazminat alınır.
Madde 7: Yıkım işinin yanm bırakılması halinde kalan işler için yapılacak bütün
masraflar alıcıdan tahsil edilecek ve ayrıca 50.000,00.-TL. Tazminat alınacaktır.
Madde 8: Yıkım işi stiresinde, İş ve işçi ile ilgili tüm resmi kurumlara karşı doğabilecek
her türlü yükümlülükler (Yıkım Ruhsatı dahil) yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
Aksi taktirde ihaleyi yapan İdare sorumlu tutulamayacaktır.
Şartnameyi okudum. Belirtilen tüm şartları aynen kabul ediyorum.
Adı Soyadı

imzası

T.C.
KONYA VALILIĞI
Il Sağlık Müdürlüğü

BİNA YİKİM İŞİ SÖZLEŞMESİ
Sözleşmenin Konusu:
Konya Hüyüjçjlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait Konya
Hüyük Devlet Hastanesince eski hizmet binası olarak kullanılan binanın ve lojmamn yıkımının
yapılması, molozların temel seviyesinden temizlenmesi ve yıkımdan çıkacak olan hurda
malzemelerin yüklenici tarafından değerlendirilmesi işine ait sözleşmesidir.
YÜKLENİCİNİN;
Adı-Soyadı, Unvanı
T.C. Kimlik No]
Vergi Kimlik No.
Telefon Numarası
Adresi
Sözleşmenin Hükümleri:
Madde- 1: Yıkım ve hurda malzeme alım işinin, yer teslimi sözleşme tarihinden itibaren 5
takvim günü içerisinde tutanakla yapılacaktır. Ilgili Belediyeden Yıkım ruhsatı yüklenici
firma tarafından alınacak olup, yıkım ruhsatı verilmesinden doğacak olan tüm giderler
yükleniciye aittir.
İşin süresi Yer teslim tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde yıkım tamamlanarak
şartnameye uygun olarak idareye teslim edilecektir.
Madde-2: ihale bedeli (Rakam ve Yazıyla)

-TL. dir.

Madde-3: Kesin teminat, (toplam ihale bedelinin % 6 sı )
(Rakam ve Yazıyla)
-TL. dir.
Madde-4: Sözleşme idarenin izni olmadan devredilemez, ortak alınamaz ve alt yüklenici
çalıştıramaz.
Madde-5: Teslim, Tesellüm, yükleme, taşıma, iş ve işçiler ile ilgili giderleri ile bu
konularda dogabilecek her türlü diğer giderler ve vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.
Madde-6: Şartname ve sözleşmede yazılı hususlara uyulmadığı takdirde 2886 sayılı Devlet
Ihale Kanununun 62. maddesine göre işlem yapılır.
Madde-7:Yıkılan binanın enkazı temel seviyesinde temizlenerek tamamen kaldırılacaktır.
Madde-8: Yıkım esnasında meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan alıcıya aittir.
Madde-9: İşin yarım bırakılması durumunda, kalan işler için yapılacak tüm masraflar
yükleniciden tahsil edilecek ve ayrıca 50.000,00-TL tazminat alınacaktır. Yıkım işinin süresinde
tamamlannıaması halinde ise her geçen gün için 300,00.-TL tazminat alınacaktır.
Madde-10: Yıkım esnasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve bina etrafının çitle
çevrilmesi alıcıya aittir.
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Madde- 11: Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü
uyuşmazlığın çözümünde KONYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde-12: İşbu sözleşme 12 maddeden ibarettir.

İTA AMİRİ
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YIKIM İŞİNİN YÜKLENİCİSİ

KONYA IL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BÜYÜK ESKI DEVLET
HASTANESI VE LOJMAN BİNASININ YIKIM TEKNIK ŞARTNAMESİ
İŞİN ADI: Sağlık Bakanlığı tarafından yıkım karan alınmış oları Konya İl Sağlık
Müdürlüğüne bağlı Konya Ili, Hüilk Ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hastane Yolu Caddesinde
bulunan tahmini 3872,77 m2 kapalı alana sahip Hüyük Eski Devlet Hastanesi Binası ve
Lojman Binasının (betonarme, kagir, yıkma, vb. özelliğe sahip) yıkımına ait şartnamedir.
DENETIM : Işin devamı esnasında denetimi Idarenin görevlendireceği personelce
yapılacaktır.
IHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN IŞLER
Makine İle Çimento Harçlı Kargir Ve Horasan İnşaatın Yıkılması
Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan her türlü makina
kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü
işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, çimento harçlı kargir ve
horasan inşaatın yıkılması
Makine Ile Demirli Ve Demirsiı Beton İnşaatın Yıkılması
Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makina kullanılarak
yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve
gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, demirli ve demirsiz inşaatın yıkılması
Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Ayrılması.
Demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, harçtan temizlenmesi, istif
edilmesi, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil,
demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirin ayrılması.
Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.)
imalatın sökülmesi
Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatlann sökülmesi
ve çıkan malzemelerin istifı için gerekli her tür malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler
İdare Malı Demir İmalatın Sökülınesi
Demir kapı, pencere, korkuluk, parmaklık, saç kapı kasası, kalorifer kazanı, demir
konstrilksiyon vs. gibi imalatların sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit kan
ve genel giderler
Alüminyum Ve Pvc İmalatın Sökülinesi
Alüminyum ve PVC'den imal edilmiş her çeşit kapı, pencere, camekan, korkuluk vb.
dokramanın sökülmesi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve
gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit kan ve genel giderler
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GENEL İIÜKÜMLER
1-Bina çatıdan başlamak üzere doğal zemin seviyesine kadar (bahsedilen temel altındaki
doğal zemin) yıkılıp sökülecek ve çıkan tüm molozlar, artıklar şantiye dışına nakledilecektir.
Yıkım öncesinde kritik noktalarda, yerlerde sondaj kazıları yapılarak alt yapı ve zemin
özellikleri kontrol edilerek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol açmamak için Yüklenici her
türlü incelemeyi ve gereken çalışmayı yapacaktır. idarece gösterilen binalar ve bloklar yıkma
başlanmadan önce Yüklenici tarafından incelenecek, gerekli tedbirler alındıktan sonra işe
başlanacaktır. Yüklenici yıkma başlamadan önce yıkılacak yapının malzeme ve varsa hasar
özellikleri ile taşıyıcı sistem ve taşıma gücü özelliklerini inceleyerek yapıda ve/veya yapı
çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, tesisat, trafık, insanlar ve çevre açısından
alınacak güvenlik iş ve işlemlerini içeren bir yıkım planı hazırlayacaktır.
2-Yüklenici yıkım şantiyesinde meni mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları sağlayacak;
öncelikle binalar ikametten arı ndırılmadan yıkma başlarulmayacaktır.
3-Yüklenici yıkım şarıtiyesinde 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" hüktimlerinde belirtilen şartları sağlayacaktır.
Ayrıca şantiye etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş çıkış
engellenecektir.
4-Yıkıma konu bina/binaların elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat
bağlantıları, ilgili idareleri bilgilendinnek ve gereken önlemleri almaları sağlanmak suretiyle
kesilecektir.
Yıkma konu yapının analizi yapılarak tehlikeli, patlayıcı ve parlayıel atık ve kirletilme
koşullarının analizi gerçekleştirilecektir. Yıkılacak yapıda LPG tankı ve petrol tankı gibi
yanıcı ve tutuşucu özelliğe sahip bölümler bulunması halinde güvenli gaz boşaltımı işlemi
yapılmadan, başta asbest olmak üzere tehlikeli atıkların sökümü ve taşınmasında ilgili
mevzuata uygun işlem gerçekleştirilmedeil yıkım ve söküm işlemlerine geçilmeyecelctir.
Hüyük Eski Devlet Hastanesi Hizmet Binası ve lojmanı yaklaşık kapalı alanı =3872,77 m2
Mevcut bahçe duvarı ve korkuluklan yıkıma dahil olmayıp hiçbir zarar verilmeyecektir.
Parsel sınıflarında mevcut bulunan çevre duvarı ve üzerindeki korkuluklar muhafaza
edilecektir.
Parsel sınırları içerisinde bulunan ağaçlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
Aşağıdaki listede yer alan malzemeler yüklenici tarafından sağlam bir şekilde sökümü
yapılarak idarenin gösterdiği yere taşınacaktır.
Jeneratör ,Transfer panosu ve jeneratöre ait tüm parçalar
UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı), Transfer panosu, Aküleri ve UPS'e ait tüm parçalar
(Sökilm esnasında zarar verilmeyecek olup bu malzemeler idareye kalacaktır)
11-Aşağıdaki listede yer alan malzemeler yükleniciye kalacaktır.
Betonarme içinden Çı kan Her Türlü Demir Malzemeleri
Pencere Doğramalan ve Camları
iç Mekanik Demir ve Plastik Borular ve iç Elektrik Tesisat Kabloları
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Döküm Radyatörler ve Boruları
Merdiven Korkuluklari
Asansör Kabin ve Aksamları
Benmari 3 gözlü
2 adet sanayi tiPi fırın
Sanayi tipi bulaşık makinesi
Sanayi tipi fritöz
Tezgah altı iki kapaklı buzdolabı
Sanayi tipi ızgara
Davlumbaz (2 adet)
2 adet mutfak eviye
Dört gözlü ocak"
Ayaklı çelik tezgahlar
Üç raflı çelik raf
4 panelli güneş enerjisi
Sanayi tipi çamaşır yıkma Makinesi (1 adet)
Sanayi tipi silindirik ütü makinesi (1 adet)
Röntgen luunanda kabini
3 gözlü morg ünitesi 've gasil masası
Arşiv odası ahşap istif rafları
Yataklı servis hemşire deski, tezgah ve tezgah üstü dolabı

Şekill: Yıkılacak binalara ait görsel
YOKLENiCi SORUMLULUĞU
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Yüklenici işyeri teslim tutanağı ile birlikte işe başlayacaktı r. Kesinlikle idarenin haberi
olmadan herhangi bir yıkma başlayamaz.
Söz konusu binaların yıkımında patlayıcı madde kullanılmayacak, yıkımı yapılacak
olan yapılar Yukarıdan Aşağıya Sırayla/Kat Eksiltme Yıkım Tekniğine göre
yıkılacalctır.
Yıkım işleri patlayıcı madde kullanılmadan, makine ile yapılacaktır.
Yıkımla ilgili çalışmalar yüklenici tarafından görevlendirilmiş ehil kişi gözetimi
altında planlamp yürütülecektir.
işlerin yapım süresi içinde çevrenin korunması, gerekli bariyer ve brandalar ile
kapatılması (gürültü, çevre kirliliği vb. durumların giderilmesi) yüklenicinin
sorumluluğınıcladır.
5- Yüklenici yıkım işlemi sırasında her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Yıkım işlemi
esnasında meydana gelebilecek her türlü kazanı n ve üçüncü şahıslara gelecek can ve
mal kaybının sorumluluğu ytikleniciye aittir.
Yıkımı yapılacak binada elektrik olan hatlar sigorta ya da TMŞ gruplarında uçları
çıkartılarak önlem alınacaktır. Yıkım işlemi yapılmadan önce görevli personel ile
görüştIlmesi elektrik hatları (AG ve OG) konusunda gerekli önlemlerin alınması
yüklenici firmanın sorumluluğundadır.
Yıkımı yapılacak binanı n Elektrik, Doğalgaz, Telefon ve Su hatları ile ilgili tüm
sorumluluk yüklenieiye aittir.
Yüklenici zarar verdiği (tesisat, şebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini ödemek
zorundadır.
Yıkımdan önce yapının içindeki gaz, kanalizasyon, telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili
gerekli tedbirler alınacaktır. Bunların kullanılması gerektiği hallerde yapı dışında özel
koruyucular içine alınacaktır.
Yüklenici yıkım esnasında oluşacak tozun yayılmasını ve yıkıntıların etrafa
saçılmasım önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.
Yüklenici tarafından iş süresince yıkım esnasında etraftaki yapılara özellikle yeni
yapılan devlet hastanesine herhangi bir zarar gelmesini veya personelin ve işçilerin
karıştığı herhangi bir kazanın vuku bulmasını önlemek için gerekli olabilecek tüm
güvenlik ve emniyet tedbirleri alınacak ve bu konular ile ilgili olarak yürürlükte
bulunan mevzuatlardaki tüm kurallar dikkate almacalcur.
Yüklenici, yıkılması gereken imalatlar dışında çevreye verdiği her türlü zarardan
sorumlu olacak, verilen zararı giderecek veya bedelini ödeyecektir.
Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret), çelik burunlu ayakkabı,
fosforlu yelek, paraşüt 'tipi emniyet kemeri vb. kişisel koruma araçları verilecektir.
6331 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümler Yüklenici tarafından
yerine getirilecektir.
Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilişkilerinden Yüklenici
sorumlu olacaktır. Düzeni bozucu davranışta bulunan işçi idarenin istemi
doğrultusunda Yüklenici tarafından çalıştınlmayacalctır.
Yüklenici yıkım konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her türlü belgeyi temin etmekle
yükümlüdür.
Patlayıcı madde kullanılmadan betonanne inşaatın yıkılması veya sökülmesi işinde;
yıkım veya sölctimünden çıkan hafriyat vası talara yüklenip yasal olarak düzenlenmiş
dökilm sahasına kadar taşınacaktı r. Bunun için aynca bir bedel ödenmeyecektir.
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Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu makine ve personel yı kım süresince yıkım
mahallinde ve her yıkım ekibinde hazır bulundurulacaktır.
Yıkılacak kısımlar yıkılmadan önce ve yıkım sonrasında bol su ile sık sık ıslatılacak
ve toz kalktnaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Yıkılacak binanın yanında olan ve
hizmet vermeye başlayan hastanenin hizmeti aksatılmayacalctı r.
Yüklenici, yıkım esnasında ortaya çıkan toz ve dumanın etrafa dağılınarnası ve
rahatsızlık vermemesi için her yıkım yerinde bir adet su tankeri bulunduracak yıkım
ve yülcleme esnasında sulama yapılacaktır.
Enkaz malzemenin kaldırılması, nalcliyesi, sökiim, döküm, hurda malzemenin
ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecelctir.
Yüksek katlı ve bitişik nizam yapı larda başka binalara ve yapılara zarar verilmeyecek
şekilde yıkım tekniği uygulanacaktır. Yıkım sırasında yıkım yapılan binanın
çevresinde bulunan yapılara herhangi bir zarar gelmemesi için yıkımı yapan Yüklenici
firma tarafından her türlü tedbir alınacaktır. Çevre yapılara herhangi bir zarar gelmesi
halinde Yüklenici firma direk sorumlu olacaktır.
Yapı sahibi Kamu Kurumunun taşınır ve taşınmaz yönetmeliklerine uygun olarak
sölcmilş oldukları malzemelerden Yüklenici hiçbir talepte bulunamaz.
Yıkımdan önce yapı üzerindeki pencere, kapı, çatı malzemeleri, cam vb. ile yıkımdan
sonra meydana gelecek her türlü yapısal atığın kullanımı şantiye sahasmdan
uzaklaştınlmak suretiyle yüklenicinin tasarrufundadır.
Bina etrafında binanın yılcımına teknik olarak engel teşkil edecek herhangi bir şey
(çevre duvarı, bahçe kapısı, ağaç vb.) üzerinde idarenin izni alındıktan sonra gerekli
işlem yapılacaktır.
Yüklenici, uygulamalar sırasında ortaya çıkan ve kullanımı Yüklenici tarafından
mümkün olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemediği yıkım ve söküm artığı
malzemeleri ve enkaz parçalarını İdare veya Belediye tarafından belirlenen yerlere ya
da özel döküm sahalarma naklederek ddkecektir.
-Enkaz malzemenin kaldırılması için nakliye ve döküm gibi ayrıca bir bedel
ödenmeyecektir.
Yıkılan yapıdan çıkan her türlü moloz taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir
şekilde bırakılacaktır.
Yıkılacak lusmın etrafında en az yapının toplam yüksekliği kadar güvenlik alanı
bırakılacak ve bu alan korkulukla çevrilecektir. Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle
bu. ytiktimlülüğün yerine getirilmesi imkanı yok ise yıkım sırasında fırlayacak
parçaların etrafa zarar vermesini önlemek için yapı etrafı gerekli yükseklik ve
dayanalchkta bir perde ile çevrilecektir.
Demirli ve demirsiz inşaat patlayıcı madde kullanılmadan uygun türde yıkım aletleri
kullanılarak yıkılacak olup söz konusu yapım işine inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
cltişey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve giderleri, müteahhit genel giderleri ve
karı dahildir.
Yıkımı yapılacak binalarda zemin altındaki katlar dahil (temel de dahil) tümünün
yıkımı yapılacaktır.
Yıkım sonrasında oluşacak çukurlar uygun bir dolgu malzemesi ile doldurulacak ve
sıkıştınlacaktır.
Yıkım işleri esnasında değerli bir eşyaya veya tarihi esere rastlandığı takdirde İdareye
teslim edilecektir.
Yüklenici yıkımı yapı lacak binaların yerinde keşfıni yapacak ve fiyatını verecektir.

Bu şartname 32 (otuziki) maddeden ibaret olup, bahsedilmeyen hususlarda 2886 sayılı
kanun hülc leri geçerlidir.
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SIFtA NO

İHALESİ YAPILACAK İŞİN
CİNSİ/NİTELİĞİ

IHALE BEDELI

L AN

G. TEMİNATI

IHALENIN
TARIHI
SAATI

YIKIMI YAPILACAK BİNALARIN
BULUNDUĞU YER

120.000,00

36.000,00

12.06.2019

10:00

KONYA/EREĞLİ ILÇESI SÜMER
MAHALLESI

ILGIN DEVLET HASTANESI ESKI
2200.000,00
ASI
HIZMET BİN

60.000,00

13.06.2019

10:00

KONYA/ILGIN ILÇESI BEHLÜLBEY
MAHALLESI

42.000,00

12.06.2019

14:00

KONYA/HDYÜK ILÇESI CUMHURIYET
MAH.HASTANE YOLU CADDESİ

1

3

EREGL' DEVLET HASTANESI ESKI
HIZMET BİNASI

HÜYÜK DEVLET HASTANESI ESKI
HIZMET BİNASI VE LOJMANİ

140.000,00

Yukarıda özellikleri yazılı taşınır malın yıkım işi ihaleleri 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 51/a maddesi uyarınca yukarıdaki tabloda belirlenen gün ve saatte Konya İl Sağlık
Müdürlüğü ihale Odasında yapdacaktır.
İstekliler tarafından Şartname ve ellerini İdaremizde bedelsiz olarak görebilir ve alınabilir.
ihaleye katılabilmek için ;
Geçici teminata ait belge (Nakit yatınlması halinde Konya Defterdarlığı Muhasebe müdürlüğü Veznesine yatınlacaktır.Banka Mektubu verilmesi durumunda Mektup süresiz olacaktır.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgah Belgesi
Yıkım İşiİçin, daha önce bina yıkımı yapıldığına dair ihale bedeli tutarından az olmamak üzere kamu veya Özel Kurumlardan alınmış İş Bitirme Belgesi
Özel Hukuk tüzel kişileri, 2019 yılı Ticaret Odası veya kayıtlı olduğu meslek odası kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkfısü,
Gerçek şahıslar Ticaret Odası Veya Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Kayıt Belegesinin Onaylı Suretleri
e)- Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacaklann noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirkilsil ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
Komisyon ihaleyi yarı m yapmamakta serbesttir.
Han olunur.

