AÇIK TEKLİF USULÜ İLE REKLAM PANOLARINA REKLAM
KOYMA HAKKINI KİRAYA VERME İLANI
İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı’ndan:
TAHMİNİ BEDELİ
200.000,00 TL.+KDV

GEÇİCİ TEMİNAT(%3)
6.000,00 TL.

İHALE SAATİ
10:30

1- Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, aşağıda nevi ve
adetleri yazılı Belediyeye ait reklam panolarına 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ve arttırma
suretiyle belirlenecek bedel üzerinden 3 (üç) yıl süre ile reklam koyma
hakkı verilecektir.
BİLLBOARDLAR; Belediyemize ait mevcut 264 adet billboardu
bulunmaktadır. Belediyece Tespit edilen alanlara firma tarafından 50 adet
yeni billboard konulacaktır ve belirtilen 5 adet yere firma tarafından çiftli
billboard yapılacaktır.
RAKETLER (RAKETBOARD-CLP); Belediyemize ait mevcut 117 adet
raket (baskılı) bulunmaktadır. Belediyemizce tespit edilen alanlara firma
tarafından 20 adet yeni raketler (baskılı) konulacaktır. Belediye
tarafından tespit edilen 25 adet yere firma tarafından yeni çift yönlü LCDCLP ilave konulacaktır. (dijital, hareketli)
MEGABOARD VE MEGALİGHT (LED EKRAN); Belediyemize ait
mevcut 13 adet Megaboard ve 3 adet Megalight bulunmaktadır. Belediyece
tespit edilen 3 adet yere, firma tarafından bu Megalightlar taşınacaktır.
Belediye tarafından tespit edilen 3 adet yere firma tarafından yeni
Megalight konulacaktır.
2- İhale 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 10:30’da Karşıyaka Belediye
Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.
3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve İSTENİLEN BELGELER:
1-Kanuni ikametgâh belgesi,
2-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
3-Ticaret ve Sanayi Odası’ndan reklam işini yaptıklarına dair belge
(ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak)

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl
içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın
yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel
kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge;
4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel
kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge;
5-İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter
tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı
tüzel
kişilerin
vekaletnamelerinin
bulunduğu
ülkedeki
Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması
veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin
edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması
ve belgelerin ibrazı gerekir)
6-Müşteri memnuniyet belgesi (ISO 10002),ISO 9001, ISO 14001
7-Karşıyaka Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge ( kira,
ecrimisil, işgaliye vs.)
8-İhale tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço ve 2016 yılı sonu itibari ile
düzenlenmiş gelir tablosu,
9-İhaleye katılmak isteyenler, ihale ilan tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi
1.000.000,00 TL. olması gerekmektedir.
10-Sosyal güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihalenin
yapılacağı yıl içinde alınmış belge
11-Vergi dairesine borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 3 ay
önce temin edecekleri belge.
12-Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu (
Teminat Mektupları Süresiz olacaktır.) ve 500,00 TL. tutarındaki
Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz.
13-Şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’nden 500,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir.
İlan Olunur.

