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BAFRA BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE AMBALAJ 

ATIKLARININ TOPLANMASI TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİNİN 

KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İDARİ ŞARTNAME 

 

MADDE 1- İHALE KONUSU: 

İlçemiz Mücavir Alan sınırları içinde faaliyet göstermek üzere Ambalaj Atıklarının 

Toplanması Taşınması ve Ayrıştırılması işinin 1(bir) yıl süreliğine 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45.maddesine göre Açık Artırma Teklif Usulü ile kiralama ihalesidir. 

MADDE 2- İHALE YER VE ZAMAN: 

Bafra Belediye Başkanlığı Alparslan Türkeş Parkı Toplantı Salonu 

14/10/2022 Cuma Günü saat 10:00’da yapılacaktır. 

Evrakları sunma tarih ve saati : 13/10/2022 Perşembe günü 17.00’a kadar 

MADDE 3 – GEÇİCİ TEMİNAT: 

Geçici teminat 1 yıllık muhammen bedelinin %3’ü oranında olup, ihale kabul edilmeyen 

veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında 

iade edilir. İhale kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar İDARE 

tarafından tutulacaktır. 

İŞİN ADI 

MUHAMMEN BEDEL 

YILLIK (TL) 

(KDV Hariç) 

GEÇİCİ TEMİNAT % 3 

(TL) 

Bafra Belediyesi Sınırları İçinde 

Ambalaj Atıklarının Toplanması, 

Ayrıştırılması, Taşınması, 

Değerlendirilmesi Amacıyla 

Kiralama İşi 

 

200.000,00 

 

 

6.000,00 

 

MADDE 4 - KESİN TEMİNAT: 

Kesin teminat, kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır. İhaleye müteakip ihale olunandan 

alınacaktır. 

MADDE 5- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR: 

a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan 

kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmakla birlikte ihaleye iştirak edecekler 250,00 TL 

(ikiyüzelliTürkLirası) bedel karşılığında şartname almak ve 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunun 25. ve 26. Maddesine uygun geçici teminat vermek zorunludur. 

b) İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5 inci maddesinde yazılı şartlar aranır. 

c) Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak) 

d) Gerçek kişilerde Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza 

sirküleri, 

e) İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına 

ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihale yasaklısı olmamak) ilgili 

makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,  

f) Tebligat için adres beyanı 

g) Noter tasdikli İmza beyannamesi  

h) Geçici teminatın Belediye veznesine yatırıldığına dair makbuz veya mektubu, 
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i) Her sayfası ayrı ayrı imzalı, idareden alınmış Şartname (İdari ve Teknik) ve şartname 

bedelinin ödendiğine dair makbuz 

j) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname 

k) Belediyemizden alacakları Borcu Yoktur yazısı 

l)  “Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma” faaliyet konulu Çevre İzin ve Lisans 

belgesine sahip olmalıdır. Toplanan atıkların ayrılmasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan/İl Müdürlüğü’nden onaylı Tehlikesiz Atıklar Toplama 

Ayırma belgeli/lisanslı tesis kullanılacaktır.(Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.) 

m) Ambalaj atığı toplama ayırma tesisinin 2. Tip tesis kriterlerini taşıdığına dair İl 

Müdürlüğünden/ Çevre Şehircilik Bakanlığından almış oldukları yazı veya belgesi 

 

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, Büyükcami mahallesi Cami Kebir Caddesi No: 1 adresinde bulunan Bafra 

Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğüne en geç 13/10/2022 Perşembe Günü 

saat:17.00’a kadar teslim etmeleri gerekir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen 

belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilemez. 

MADDE 6- İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR: 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.ncı maddesinde sayılan kişiler yasaklı addedilen 

kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Katılmış olsalar bile ihalesi 

feshedilerek geçici teminatı, şayet ihale üzerine kalırsa kesin teminatı gelir kaydedilir. 

MADDE 7- İHALENİN YAPILMAMASI: 

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve 

uygun bedeli tespit etmekte yetkilidir. Komisyonun ihaleyi yapmama veya iptal kararına itiraz 

edilemez. 

Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya 

teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale 

açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş 

pazarlıkla yaptırılır. İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların 

aynen muhafazası zorunludur. 

MADDE 8- İHALENİN ONAYI: 

Belediye Encümeni tarafından yapılacak ihale, ihalenin neticelenmesi tarihinden 

itibaren 15 iş günü içinde BAFRA Belediye Başkanı tarafından onaylanır veya iptal edilebilir. 

İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. Onaylanan ihale kararı veya iptal 

kararı istekliye 5 iş günü içinde yazılı olarak tebliğ edilir. Yüklenici ihale kararının tebliğ 

tarihinden itibaren on beş(15) gün içerisinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek 

sözleşme imzalamak zorundadır. Aksi durumda geçici teminat belediyeye gelir kaydedilir. 

MADDE 9- KİRA SÖZLEŞMESİ: 

 İhale sözleşme süresi 1 yıldır. Yıllık muhammen kira bedeli ise 200.000,00-TL’dır. 

İhale sözleşmesi yapıldıktan sonra Yüklenici ile İdare arasında kira sözleşmesi imzalanacak, 

İhaleyi kazanan katılımcı, sözleşmedeki maddeleri yerine getirmek istemez ve sözleşme 

imzalamaktan vazgeçerse geçici teminat İdareye gelir kaydedilir. İhale kira sözleşme süresi 

bitmeden taahhüdünden vazgeçen yükleniciden sözleşme bitimine kadar olan kira bedeli 

tahsil edilerek kesin teminatı İdareye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir. 
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MADDE 14- ÖDEME PLANI: 

Bir yıllık kira bedeli kira sözleşmesi yapılırken peşin olarak alınacaktır. Yüklenici kira 

bedelini, Belediyemiz veznesine veya Belediyemizce belirlenecek banka hesaplarından birine 

nakit olarak yatıracaktır. 

MADDE 15- İHALE GİDERLERİ: 

İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri Yükleniciye 

aittir. Diğer harçlar veya varsa beyannamelerin verilmesi, tahakkuk edecek vergiler 

yükleniciye ait olup bu madde nedeniyle oluşacak cezalar ve aksaklıklardan sorumludur.  

Belediye ve Yüklenici arasında her türlü mali konularda(gelir gider v.s.) Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkili ve takipçidir. 

MADDE 17- TESLİM ETME VE TESLİM ALMA: 

İhale sözleşmesi ve kira sözleşmesi imzalandıktan sonra en az 2(iki) iş günü içinde işe 

başlanır. Teknik Şartnamedeki Tablo 2’de belirlenen Malzemeler ihaleyi kazanan yüklenici 

tarafından sağlanarak işe başlanır.  

Yüklenici Belediyenin izni olmadan sözleşme konusu işi başkasına devir yapamaz. 

Yüklenicinin sorumluluk alanı içerisinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması için alt yüklenici 

ile çalışması ancak İdarenin onay vermesi halinde mümkündür. Onay alınmadan lisanslı veya 

lisanssız işletmeler veya kişiler ile çalışıldığının tespiti halinde sözleşme feshedilerek, 

sözleşme bitimine kadar oran kira bedeli yükleniciden tahsil edilir ve kesin teminat İdareye 

gelir kaydedilir. 

İşin yürütülmesi esnasında yüklenicinin sorumluluğunda  olan işleri yürürlükteki 

mevzuat ve yönetmeliklerin usul ve esaslarına uygun şekilde yapılmamasından ötürü İdareye 

kesilecek ceza miktarları yükleniciye ceza olarak kesilir ve yükleniciden tahsil edilir. 

MADDE 18- Şartname ve sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü 

anlaşmazlığın çözümünde önce Belediye Encümeni sonra BAFRA Mahkemeleri ve İcra 

daireleri yetkilidir. 

 

KATILIMCI 

 

ADI SOYADI :  

T.C. KİMLİK NO : 

KAŞE/İMZA :  

 

Yukarıda yazılı olan 18 maddelik İhale Şartnamesindeki tüm hükümleri okudum ve 

kabul ediyorum. 

 

Bafra Belediye Başkanlığı 

Hamit KILIÇ 

Belediye Başkanı 


