
 

 

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığından;  

İş bu ihale ile; Karşıyaka Belediyesi sınırları içinde oluşan ambalaj atıklarının toplanması, 

taşınması ve değerlendirilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi 

kapsamında Açık Teklif Usulü ile 20 (yirmi) aylığına kiraya verilecektir. 

İHALE KONUSU İŞİN; 

1. NİTELİĞİ : Karşıyaka Belediyesi sınırları içinde oluşan ambalaj atıklarının toplanması, 

taşınması ve değerlendirilmesi hakkının 20 (yirmi) ay süre ile kiraya verilmesi 

2. ADRESİ :İlçe Geneli 

3. TAHMİN EDİLEN BEDEL : 912.500 (Dokuzyüzonikibinbeşyüz) TL + KDV (20 Aylık) 

4. GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : (%3) 27.375 (Yirmiyedibinüçyüzyetmişbeş)TL  

5. İHALEDE UYGULANACAK YÖNTEM : Açık Teklif Usulü Kiraya Verme 

6. İHALE KOMİSYONU : Karşıyaka Belediyesi Encümeni 

7. ŞARTNAME VE EKLERİNİN BEDEL KARŞILIĞI VERİLİP VERİLMEYECEĞİ : 500 

(beşyüz) TL karşılığı 

8. İhale 30.03.2023 Perşembe Günü saat 14.00’te Karşıyaka Belediyesi Encümen Salonunda 

yapılacaktır.(Bahriye Üçok Bulvarı No:5 K:5 Karşıyaka, İZMİR) 
9. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 

İsteklilerin ihale günü ihale saatine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 
İhaleye katılacak gerçek/tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

9.1.Kanuni ikametgâh sahibi olmaları, 

9.2.Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 2886 sayılı kanuna uygun olarak düzenlenmiş 

geçici teminat mektubu veya makbuzu 

9.3.SGK prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, vergi borcu 

olmadığına dair Vergi Dairesi’nden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeler 

9.4.Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz 

9.5.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan İzmir ili için alınmış Çevre İzin 

ve Lisans Belgesi  

9.6.İhale dokümanı bedeli ödendi makbuzu 

9.7.Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge 

a)Gerçek kişi olması halinde; 

 Tebligat için adres beyanı 

 İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 

 T.C. Nüfus cüzdanı sureti 

 İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri 

 Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekâletname ve vekiline ait noter onaylı 

imza beyannamesi 

b)Tüzel kişi olması halinde; 

 Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir 

belge 

 Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 

yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri 

 Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter onaylı 

imza beyannamesi 

c) Ortak girişimlerde; 

 Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

 Ortak girişim oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki A ve B bentlerinde 

belirtilen belgeler istenecektir. 



 

 

 

*İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış 

örnekleri vermek zorundadır.  

*Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

10. Şartname ve eklerini mesai saatleri (08.30-17.30) içerisinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 

Müdürlüğünden (Bahriye Üçok Bulvarı No:5 K:5 Karşıyaka, İZMİR) 500 (beş yüz) TL bedel 

mukabilinde temin ederek tahakkuk ettirecek ve bedelini belediye veznelerine yatıracaktır. 

İLAN OLUNUR. 


