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SEFERİtliSAR BELEDiYE B KANLIĞI

Madde 1. Seferihisar llçe Sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atlklaİdan Kaynağında AyIü Toplanması,
Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkı, 2886 sayılı ihale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü-Anırma ile 3 (üç) yl|

siaeli kiraya veritecektir. Yüklenici Firma Seferihisar ilçesi sınlr|ar! içerisinde Seferihisar Belediye Başkan|tğı adına Temizlik
işleri Müdürlüğü (Bundan böyle ldare olarak anılacaktıI) denetiminde ambalaj atıklarının (kağıt, karton, cam, metaI, plastik ve

pet Vb. ) kaynağında (konut, site, sanayi tesisi, ticaleüane, işyeri, okul, hastane Yb.) ayrı toplanması, taşrnmasl ve

değerlendirilmesi işlemlerinin kahcı bir yerel yönetim uygulamasına dönt§mesi için 24.08.20ll tarih ve 28035 sayılı Resmi

Gazeıede yayımlanarak yüürlüğe giıen "Amba|aj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" uyarınca toplama sisteminin kurulmasını

üstlenir.

Madde 2. lhalenin muhammen bedeli yıllık KDv dahi| l0o.000,00.-TL. (yüz bin) ödemeler yıllık peşin olarak alınacaktıı Geçici

teminat miktarı 3.000,00 TL (Üç bin ) TL diı
Mıdde 3. lhale Uı,0q,202l Çarşambı Günü sııt: 11.00' de Sefeıihisaı Belediye Başkan|ığı Encürneni huzurunda yapılacaktıı
Komisyon gerekçesini kararda betinmek üzele ihaleyi yapıp yapmamakta seİbesttiı
Mıdde 4. ihaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdiİlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve temin

edilebilir.
Mıdde S.Postayla yapılacak başvurulaı için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı lşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52l!
sok. No. t4 Seferihisal/izMİR' dir.
Mıdde 6. Posta veya kalgo yoluyla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Mıdde 8. ihaleye Katılabilme Şartları ve istenen Belgeler;

a; ihaleye 28'12 Sayü Çevıe Kanunu gereği düzenlenen yönetmetiğe göre izmir il slnırlar! içinde toPlama ayırma lisansı

olan firma ve kişiler katılabileceğinden ; ihaleye girecekler toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri

b) Kanuni ikametgah sahibi olmak (ikametgah ilmühabeıi/yerleşim yeıi belgesi/adfes beyanl)
c) T.C. Kim|ik Belgesi fotokopisi (gerçek kişiler için)
d) Geçici teminatın yatınldığına dair belge. Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü oranında olup 3.000.00 TL diı
e) Başkası adına ihaleye katılacaklaİ için usulüne uygun olarak diizenlenmiş noİer tasdikli vekaletname

0 Tüzel Kişiler ihaleye katıtacaksa, Ticalet ve sanayi odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkallar odasından kayıtll
olduğunu g6steren ihalenin yapıldığı yl içinde ahnmış belge

g) Tüzel kişi otması halinde, İlgilisine göre ttizel kişiliğin ortaklarl, üyeleri veya kurucuları ile tiizel kişiliğin yönetimindeki

görevleri belirtilen son duıumu göstelir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bif Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları göstefen

belgeler ile ttizel kişiIiğin notel tasdikli imza sirküleri,
h) Tüzel kişilik adlna ihaleye katıIacak veya teklifte bulunacak kişilerin tiizel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir

noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
i) Bu iş için ortak olarak teklif veıecek şirketler de ortaklık beyannamesi Verecek olup her bir ortak için istenilen belgeler

ayrı olarak sunulacaktır.
j) seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdtırlüğiınden borcu olmadığına dair belge.

k) istekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imza|anan ihale dokümanı ibrazı zorunludur.
M8dde g.isteklileri n o7.M.2o2| Çarşamba günü l0.45'e kadar istenilen ewakları Yazl işleri Müdiirlüğüne teslim etmeleri

ve ihale saatinde seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık Makamında hazır bulunmalaıı gerekmektedir.
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izmirlli
ilçesi seferihisar
Kurum Sel'erihisar Belediye Başkanlığı
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ihale Tarihi& Saati 07.M.zo2l Çaİşamba günü saat: t l .00

28116 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü-Artırmaihale usulü
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