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İLANDIR 

 
AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASINA 

İLİŞKİN GÖREVLERİN 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE 

EDİLMESİ İŞİ 

ULA Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü; 

1. Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. Maddelerinin Belediyelere vermiş 

olduğu çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri 

kazanılması, ortadan kaldırılması, depolanması ve değerlendirilemeyen nihai atıkların bertarafı ve 

bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken çalışmalardan olan ambalaj atıklarının toplanması, 

taşınması ve ayrıştırılması hakkının 2886sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 

Açık Arttırma suretiyle 3 yıllığına kiraya verilmesi hususunda kiralama ihalesi yapılacaktır.  

2. İhale 26/05/2021 tarihinde saat 15.00 de; ULA Belediyesi Nail Çakırhan Toplantı Salonunda  

Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3. İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri 25/05/2021 tarihi saat 16:00’a  kadar Temizlik İşleri 

Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve KDV dahil 100,00 (YüzTürkLirası) karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları 

zorunludur. 

4. İşin İdare tarafından tahmin edilen yıllık bedeli 76,000.00 KDV dahil (YetmişaltıbinTürkLirası) 

TL'dir. 

5. İstekliler ihale konusu işin tahmin edilen bedelinin %3'ünden az olmamak üzere 6.850,00 TL  

geçici teminat vereceklerdir. 

6. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda istenilen belgeleri 25/05/2021 günü saat 16:00’a kadar, 

Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik, bu tarih ve saatten sonraki 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

• Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik 

posta adresi. 

• Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, 

• Nüfus Cüzdanı Sureti, 

• İkametgâh Belgesi, 

• Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim Borcu ve Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair belge, 

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazete, 

• Gerçek kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihale tarihinden önce, en az son 1 yıldan beri 

Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge, 

• Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı 

Ortaklık Yetki Belgesi 

• Araçlara ait kendi malı belgeleri 

• 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit 

edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir. 

• İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen 

istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

• Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya 

içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak 

müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece bir 

tek başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

• İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.05.05.2021 
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