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SAKARYA VALİLİĞİ 

YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 

İHALE İLANI 
 

 

1- İhale Konusu İş: 

 

a) İşin Adı : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 403 

parsel adresinde bulunan Eski Sakarya Atatürk Stadyumu 

Yıkımı Karşılığında Çıkan İhtiyaç Fazlası Taşınırın Satış 

İşi 
 

b) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 adet Stadyum ve 4 adet stat aydınlatma direği ile jeneratörün 

yıkım/sökümü; yıkım enkazından çıkacak ihtiyaç fazlası 

malzemeler karşılığında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45.maddesine göre 326.179,60 -TL + KDV muhammen bedel 

üzerinden açık teklif (açık artırma) usulü ile satış ihalesi 

yapılacaktır. 

 

c) İşin Süresi : 90 (Doksan) gün gündür. 

 

 

2- İhale Şartname ve Eklerinin:  
 

a) Alınacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Yatırım İzleme 

Müdürlüğü 
 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış 

şartname ve eklerini, şartname başına 500,00-TL bedel 

karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale 

şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde 

yukarıda yazılı adreste görülebilir.  Şartname bedelinin ihale 

döküman bedeli olduğu belirtilerek; Ziraat Bankası Adapazarı 

Şubesi nezdinde bulunan TR 39 0001 0000 1967 9958 6950 16 

numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.  

 

3- İhalenin: 

 

a) Yapılacağı Yer : 15 Temmuz Camili Mahallesi Sakarya Valiliği Resmi 

Daireler Kampüsü A Blok 1. Kat Toplantı Salonu Adapazarı 

SAKARYA 
      
    b) Yapılacağı Tarih/Saat  : 11.09.2018 Salı günü TRT saati ile saat 10:00 da 
 

    c) Usulü     : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre  

   açık teklif usulü.  

    d) İdarenin telefon/fax no’su : 264 2221046 – 264 2221049 

 

4- Tekliflerin: 

     

    a) Verileceği Yer  : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Yatırım İzleme 

Müdürlüğü      

    b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 11.09.2018 Salı günü TRT saati ile saat 10:00 a kadar 



     5- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre; 

    Gerçek kişi istekliler; 

         1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

         2- Noter tasdikli imza beyannamesi 

         3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

 Tüzel Kişi İstekliler; 

         1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya 

ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

         2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 

eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

         3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı 

vergi levhası 

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 

ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C.  Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

e) Teklif Mektubu 

f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat 

mektupları dışındaki teminatların Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (İdari ve Mali 

İşler Müdürlüğü) yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

g) Söz konusu yıkım yapılacak stadyumun yerini bildiğine, gördüğüne teklifini buna göre 

verdiğine dair dilekçe. 
h) Şartname Bedel Makbuzu 500,00 TL.dir. 

ı) İş bitirme Belgesi; 200.000,00 TL’den az olmamak üzere, ihale konusu işi veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösterir (sözleşme ve S.M.M. onaylı fatura 

örneği)  belgeler (Stadyum, okul v.b. yıkım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.) 

i) İşin başında bulundurmak üzere firma bünyesinde en az 3 (üç) yıllık İnşaat Mühendisi 

bulundurulacağına ilişkin taahhütname.  

j) 2 adet paletli, 1 adet en az 25mt yüksek erişimli ekskavatör, 1 adet en az 40 m. erişimli bir 

vinç, 5 adet kamyon,  2 adet arazöz iş süresince hazır bulundurulacağına dair taahhütname 

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya, yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname 

 

6- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya 

noter tasdikli suretlerini 11.09.2018 Salı günü TRT saati ile ihale saati olan 10:00 a kadar üzerinde 

işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.  

 

7- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

 

8- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve 

postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda 

İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif 

sayılacaktır. 

 

9- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli 

tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün T.C. 

Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi  TR 39 0001 0000 1967 9958 6950 16 numaralı hesabına peşin 

olarak ödenecektir. 



 

10- Eski Sakarya Atatürk Stadyumu mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Yapı hakkında verilen 

projeler ve/veya bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren 

katılımcı, yapıyı ve yapılacak işi mevcut durumu ile yerinde görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul 

etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve 

talepte bulunmayacaktır. 

 

12-  Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Tüzel ve Gerçek Tüzel kişilerden alınması 

gereken izinler (yol izni, geçiş izni, yıkım ruhsatı vs.) ihaleyi kazanan istekli tarafından alınacaktır. 

İhaleyi kazanan istekli gerekli olabilecek izinler konusunda İdareye herhangi bir itiraz ve talepte 

bulunmayacaktır. 

 

13- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

 

İLAN OLUNUR 

 

 

 


