
   

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İHALE İLANI 

1. İdarenin  

a) Adı                                       : Turhal Belediye Başkanlığı  

b) Adresi                                  : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1  60300 Turhal – TOKAT 

c) Telefon – Faks Numarası     : 3562751031 – 3562761156 

2. İhalenin Konusu: 

Niteliği, Türü ve Miktarı: İlçemiz sakinlerinin belediye sınırları içerisindeki mahalli müşterek nitelikteki 

hizmetlerini yerine getirmek belediyemizin asli görevidir. Bu kapsamda belediyemiz Koordinatörlüğünde, 

kullanılmış ambalajların (cam, metal, plastik, içecek kartonları, kağıt / karton, vs.) kaynağında evsel 

atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi 

ve bu konuda karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanarak, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca 

Ambalaj Atıklarının  Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması   Geri Kazanımı görev alanımız 

içerisindedir. Bu amaçla Belediye sınırları içinde Ambalaj Atıklarının  Kaynağında Ayrı Toplanması, 

Taşınması, Ayrıştırılması Geri Kazanımı işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45  maddesi gereğince 

açık teklif usulü ile ihalesine çıkarılacaktır 

3. İhalenin  

a) Yapılacağı yer      : Belediye Encümen Toplantı Odası    

b) Tarihi ve Saati   : 20 / 04 / 2017 – 10: 00
 
             

c) Dosya Teslimi   : İhaleye iştirak edecekler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 20.04.2017 Perşembe günü 

saat 09:30
’
a kadar Belediye Başkanlığına ( Temizlik İşleri Müdürlüğü ) teslim edeceklerdir. ( Bu tarih ve 

saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir. ) 

4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler 

A)  Kanuni ikametgâh olması; 

B)  Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi. 

C)  Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 

i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı 

olduğunu gösterir belge; 

ii. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare 

merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) 

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (i)ve (ii) 

deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D)  İmza sirküleri vermesi; 

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan 

yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye 

Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) 

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve 

(ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

iv. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin      

v. Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu 

veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) 

E)  Geçici teminat belgesi  

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya 

vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

G) Teklif mektubu  

H) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 

İ)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve 

Lisans Belgesi 

J)  İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 

 

 



 

 

5. Ambalaj Atıklarının  Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması Geri Kazanımı işi 6.000,00 

TL Muammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45  maddesi gereğince açık teklif usulü 

ile artırma yapılarak ihale edilecektir. Artırımlar 100,00 TL ve katlarında şeklinde olacaktır. ( K.D.V hariç )  

6. Geçici teminat miktarı; ihaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı 

kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. nakit veya limit 

dahili banka teminat mektubu olarak 3 üncü maddenin ( c ) bendinde belirtilen tarih ve saate kadar 

Belediyeye yatırılacaktır. 

7. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaiye, ulaşım, nakliye, sözleşme, gazete ilan bedelleri,  

yükleniciye aittir.  

8 Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

10. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Temizlik İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz 

görülebilir, İştirak edecekler 250,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 

11. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

                                                                                                                                  


