
 

KURŞUNLU İLÇE HASTANESİ VE İLAVE HİZMET BİNASININ HURDA KARŞILIĞI 
YIKIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çankırı İli Kurşunlu Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Kurşunlu Belediyesine ait, Çankırı İli, Yeşil Mahalle 314 ada 14 nolu parselde 

bulunan Kurşunlu İlçe Hastanesi ve İlave Hizmet Binasının Hurda Karşılığı Yıkımı ihalesi; 
01/09/2022 tarihinde Perşembe günü saat 11:00 de Hasan Ceylan Caddesi Cömertler Mah. 
Belediye İş Hanı No: 2/A 2. Kat Kurşunlu / ÇANKIRI adresinde Belediye Meclis Toplantı 
Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale 
edilecektir. 

1. Şartname ve ekleri Kurşunlu Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’nden 
görülebilir ve 1.500,00 TL (binbeşyüztürklirası) bedel ödenerek temin edilebilir. İhaleye teklif 
vermek için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur. 

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfı içerisinde 
sunmaları gerekmektedir; 

a. Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu/banka teminat mektubu veya 
Belediye veznesinden ödeme yapıldı ise ödeme makbuzu,  

b. İhale Şartnamesi ve ihale şartnamesi dokümanı satın aldığına dair makbuz, 
c. Muhammen bedelin %50 sinden az olmamak kaydıyla yıkımla ilgili iş bitirme belgesi 

veya iş deneyim belgesi yerine geçecek olan 2020 yılına veya daha öncesine ait İnşaat 
Mühendisliği diploması, (Benzer iş için BIII GRUBU iş bitirme belgesi geçerli olacaktır.) 

d. Yer Görüldü belgesi (Kurşunlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.) 
e. Gerçek kişiler için; 
• Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği 
• İkametgâh belgesi (Son 1 ay içinde alınmış)  
• İmza beyannamesi (Noterden, aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde) 
• Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek Odasına ait yıl içerisinde 

alınmış belge  
• Adli sicil kaydı 
f. Tüzel kişiler için; 
• Ticaret sicil gazetesi (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde) 
• Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir yıl içerisinde 

alınmış belge  
• İmza Sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri (Noterden, aslı veya aslı gibidir 

onaylı şekilde)  
• Faaliyet belgesi (İlanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınan) 
• Vergi levhası (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde) 
3. İşe tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başlanacak ve 45 (kırkbeş) 

günde tamamlanacaktır. 
4. İşin tahmini bedeli 1.200.000,00 TL (birmilyonikiyüzbintürklirası) olup, geçici teminat 

Bedeli 36.000,00 TL (otuzaltıbintürklirası) ve Ek Kesin Teminat Bedeli 300.000,00 TL 
(üçyüzbintürklirası) dir. Kesin teminat ihale bedelinin %6 sı olarak hesaplanacaktır. Teminatlar 
Kurşunlu Belediyesi Ziraat Bankası, Kurşunlu Şubesi TR29 0001 0002 8113 6259 8950 01 Iban 
nolu hesabına veya Belediyemiz veznesine yatırılacak ve makbuzu veya teminat mektubu teyidi 
ile birlikte verilecektir. Kesin teminat ve Ek kesin teminat bedelleri ihale üzerinde kalan yüklenici 
tarafından sözleşmeden önce yatırılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 
tespitte tamamen serbesttir. 

5. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanır. 

2886 sayılı Kanunun 17. ve 18. maddeleri gereğince  
İlanen duyurulur. 
    9806/1-1 


