2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK TEKLİF
USULÜ İLE ; İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE OLUŞACAK AMBALAJ ATIKLARININ
TOPLANMASI-TAŞINMASI, MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT BİNADA TOPLAMAAYIRMA TESİSİ KURULARAK
İŞLETİLMESİ
VE AYNI BİNADA MEVCUTTA
BULUNAN 1.SINIF ATIK GETİRME MERKEZİNİN İŞLETİLMESİ İŞİNİN İŞLETME
HAKKININ, 7(YEDİ) YIL 6(ALTI) AY SÜREYLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İLANI

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı’ndan
İş bu ihale ile; Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde oluşacak ambalaj atıklarının toplanması
hakkı verilmesinin yanı sıra “ işletme, tesis kurma ve kullanma hakkı verilen” binaya ait bilgiler
aşağıda belirtilmiştir.
Kullanma ve işletme hakkına konu taşınmaz malın,
1- NİTELİĞİ

: Her bir kat alanı 1560 m2 olan, ( 1. ) , ( 2.) Bodrum Kat

ve
Zemin Kattan ibaret üç katlı betonarme bina
2- KULLANIM ŞEKLİ
Sınıf

: Üç kattan ibaret betonarme bina ; 2. bodrum katı “ 1.
Atık Getirme Merkezi”, 1. bodrum katı ile zemin katı

“Toplama
Ayırma Tesisi” olarak kullanılacaktır.
3-MEVKİ

: Karşıyaka – Latife Hanım Mahallesi

4-ADRESİ

: 7683 Sokak No: 37

5- TAPU BİLGİLERİ

: 25927 ada, 17 parsel

6-TAHMİN EDİLEN BEDEL

: 302.607 (üçyüzikibinaltıyüzyedi) TL+KDV (Yıllık)

7-GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI : (%3 ) 9.078 (dokuzbinyetmişsekiz) TL
8- İhale 27/07/2017 Perşembe
Salonu’nda yapılacaktır.

günü, saat 10.30’da Karşıyaka Belediyesi Encümen

9- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
İsteklilerin, ihale gün ve saatinden en geç 30 dakika öncesine kadar Belediye Yazı İşleri
Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar
ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
İsteklilerin:
9.1. Kanuni İkametgah sahibi olmaları,

9.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

9.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.
a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış
olması gerekir).
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
10- İmza sirkülerini vermesi
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
11- İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
12- Gelir veya Kurumlar vergileri borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden en geç ihale
tarihinden üç ay öncesine ait olan belge ibraz etmesi ( aslı veya aslını ibraz etmek şartıyla Noter
tasdikli sureti).
13- SGK Prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan en geç ihale
tarihinden üç ay öncesine ait olan belgeyi ibraz etmesi (aslını veya aslını ibraz etmek şartıyla
Noter tasdikli sureti)
14- İsteklinin iş deneyimi olarak aşağıdaki işlerden en az birini yapmış olması ve bu iş veya
işleri yaptığını kanıtlar belgelerin aslı veya noter onaylı örneklerini ibraz etmesi gerekmektedir.
Deneyim olarak kabul edilen işler :
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya lisansı bulunan
Ambalaj
Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisinin işletilmesi işini yapmış olmak,
- Belediye Katı atık toplama ve taşıma işini yapmak.

15- Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 200
(ikiyüz)TL şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuzu ibraz etmesi.(Teminat
mektubu süresiz olacaktır)
16- Yüklenici faaliyete başlamasının ardından en kısa süre içerisinde ISO 9001 Belgesini alıp
İdareye vermekle yükümlüdür.
17 - İHALEYE İŞTİRAK EDEMEYECEK OLANLAR :
a- Devlet İhale Yasasının 6.maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan, gerekse dolaylı
olarak ihaleye giremezler,
b- Belediyemizde kiracı olup, kira borcu bulunanlar bu borçları ödemedikçe İhaleye iştirak
edemezler,
c- Evvelce üzerine ihale yapılan ancak mukavele yapmayarak teminatını yakan veya
ihaleye fesat karıştıranlar ihaleye iştirak edemezler.
d- Devlet İhale Yasası’nın 84. maddesi uyarınca ihale yasaklısı olanlar ihaleye iştirak
edemez
Belirtilen yasaklara rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, sözleşme yapılmamış ise
ihale bozularak geçici teminat, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı irad
kaydolunur.
18- Şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde KARŞIYAKA BELEDİYESİ ÖRNEKKÖY
ŞANTİYESİ
(Latife Hnm. Mahallesi Coşkun Şahin Sokak. No. 129 ) ÇEVRE KORUMA
VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’nden 200 (ikiyüz) TL bedel mukabilinde temin ederek
tahakkuk ettirecek, bedelini Belediye veznelerine yatıracaktır.
İlan olunur.

