
MEYDANA GELEN DEPREMLER SEBEBİYLE ELAZIĞ İLİ MERKEZ, İLÇELER 
VE KÖYLERİNDE BULUNAN AĞIR HASARLI YAPILARIN (KERPİÇ, MOLOZTAŞ, 

YIĞMA, KARGİR, VB) YIKILMASI VE ENKAZLARININ KALDIRILMASI İŞİ 
ELAZIĞ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET 

VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 

İHALE İLANI 

Meydana gelen depremler sebebiyle Elazığ İli Merkez, ilçeler ve köylerinde bulunan 
ağır hasarlı yapıların (kerpiç, moloztaş, yığma, kargir, vb) yıkılması ve enkazlarının 
kaldırılması hizmeti işi, Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinin 17.Maddesine göre 
Pazarlık usulü ile ihale edilecek olup, İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1-İdarenin 

a) Adı: Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 

b) Adresi: Güneykent Mahallesi Güney Çevre Yolu No:72 / 23100 MERKEZ/ELAZIĞ 
c) Telefon ve faks numarası :0424 247 34 35 — 0424 247 15 04 
ç) İhale dokümanının görülebileceği yer: Elazığ İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ve İlgili 
Kurumların web sayfaları. 

2- İhale konusu yıkım işinin 

a) Adı: Meydana gelen depremler sebebiyle Elazığ ili merkez, ilçeler ve köylerinde bulunan 
ağır hasarlı yapıların (kerpiç, moloztaş, yığma, kargir, vb) yıkılması ve enkazlarının 
kaldırılması işi 

b) Niteliği, türü ve miktarı: 1.000 Adet ağır hasarlı yapıların (Kerpiç, Moloztaş, Yığma, Kargir 
vb.) yıkılması ve enkazlarının kaldırılması 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Elazığ ili merkez, ilçeler ve köyleri. 
ç) Süresi/teslim tarihi: işyeri teslim tarihinden itibaren 300 takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

3-İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.09.2022 Saat 14:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası 
(Güneykent Mahallesi Güney Çevre Yolu No: 72 Merkez / ELAZIĞ) 

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. İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen teklif vermeye davet yazısı. 



4.1.6. İdari Şartnamede belirlenen Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası 
ya da esnaf ve sanatkdr odası veya ilgili meslek odalarından alınan durumunu gösterir cari yıla 
ait belge. 
4.1.7. İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişimciler için iş ortaklığı beyanı 

4.1.8. İdari Şartnamede belirlenen Vekil olması halinde vekâletname 
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 deneyim belgeleri: Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu madde boş bırakılmıştır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı 750,00TL (yediyüzelliTLSıfırKrş) bedel karşılığında idareden temin 
edilecektir. 
7.1. Doküman bedelleri T.C. Ziraat Bankası Elazığ Merkez Şube TR 45 0001 0001 8654 0309 
5150 01 IBAN No'lu Elazığ Valiliği Acil Yardım Özel Hesabına yatırılacaktır. Açıklama 

kısmına istekliler tarafından ihale adı yazılacaktır. 

8. Teklifler, elden ihale saatine kadar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ihale komisyonuna 
kapalı zarf usulü ile teslim edilecektir. Posta yolu ile gönderilecek teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatlar Elazığ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 

işin adı yazılarak yatırılacaktır. 

12. İhalede, kapalı ilk teklifler okunduktan sonra yeterlilik kriterlerini sağlayan isteklilerin dahil 
edildiği sözlü ve son yazılı teklifler alınarak ihale sonuçlandırılacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim 
günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. İstekliler; Teklif ve tekliflerini oluşturan bileşenlere yönelik gerekli belgelerde, gerek 
duyulması halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Hizmet İşleri Uygulama Yönetmeliğine 

ait Standart Formları kullanılarak hazırlık yapabileceklerdir. 
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