
FETHiYE BELEDiYE BA$KANLIGI'NDAN

1- Fethiye Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlan dahilinde bulunan tekstil atrklannrn 2872
sayrh Qevre Kanunu, Srfrr Atrk Ydnetmelifi ve Atrk Y6netimi Ydnetmeligi ve konu
kapsamrndaki diler tiim mevzuat hiikiimlerine uygun olarak ayn toplanmast, ta$lnmasl,
srmflandrrrlarak geri kazandrrlmasr hakkrnrn yetkili firmalara 2886 sayrh Devlet Ihale
Kanununun 45. Maddesine gdre aglk teklifusulii ile 36 ay stireyle kiraya verilecektir.
2- ihale 16103/2023 Perqembe gi.inii saat 14.00'da Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda,

Enciimen huzurunda (Cumhuriyet Mahallesi, Atatiirk Caddesi No: 17 Fethiye / MUCLA)
yaprlacaktr.
3- ihale ile ilgili gartname mesai saatleri iginde, Kesikkapr Mahallesi Qargr Caddesi No: 304

Fethiye / MUGLA adresindeki Fethiye Belediyesi Ek Hizmet Binasrnda iklim Deligiklili ve

Srfrr Atrk Miidiirliigii'nden 1.500,00 TL kargrhlrnda temin edilebilir, iicretsiz 96riilebilir.
4- 36 ayhk muhammen bedel 1.008.000,00 -TL + KDV ve gegici teminat miktarlan
30.240,00 -TL'dir.
5- ihaleye katrlacak olan igtirakgilerin, istenilen belgeler ile birlikte belirtilen zamanda

Belediye Meclis Salonu'nda hazrr bulunmalan gerekmektedir.
6- Isteklilerden istenecek olan beleeler,

A-Gercek Kisiler:
6.1. Niifus Kayrt Omeli,
6.2. imza Beyannamesi, ( Noter Onayh )
6.3. Sabrka Kaydr ( Son 1 ay igerisinde almrg olmaltdr.)

6.4. ikametgdh Belgesi, ( Son 1 ay igerisinde almrg olmahdrr. Niifus Kayrt omelinde adres

bulunmast durumunda aynca ikametgdh belgesi verilmesine gerek yoktur.)

6,5. Belediyemize son 6deme tarihi gegmi; borcu olmadrlrna dair onayh belge,

( ilan tarihinden sonra altnmtq olmahdrr.)

6.6. Geqici Teminat bedelinin yatrnldr!rna dair makbuz veya gegici teminat mektubu.

6.7. Tebligat iEin adres beyant.

6.8. Vekil var ise vekdletname/vekilin imza beyannamesi ( Noter onayh ) ve sabrka kaydr

( Sabrka kaydr son 1 ay igerisinde almrq olmahdtr. )
6.9. $artname satrn almdtlrna dair makbuz.

Not: istenen belgelerin ash veya noter onaylt olmast zorunludur'

B-Tiizel Kisiler:
6.1. Oda Belgesi ( Ticaret ve Sanayi Odasrna kayrth olduluna dair belge )

6.2. imza Sirkiileri.
6.3. Sabrka Kaydr ( girketin hdkim ortalr/girket miidiirii ve varsa vekiline ait I o/o 5O-Vo50

ortakhk durumun da her iki orta[a ait sabrka belgesi, )

6.4. Tnzel kigililin serrnaye ve ortakhk durumunu gdsterir en son yayrnlanan Ticaret Sicil

Gazetesi, Yetki Belgesi, Imza Sirkiileri.
6.5. Tebligat igin adres beyanr.

6.6. Belediyemize son ddeme tarihi geqmig borcu olmadrlrna dair onayh belge,

lilan tarihinden sonra altnmtg olmahdrr.)



6.7. Gegici Teminat bedelinin yatrnldrgma dair makbuz veya geqici teminat mektubu.

6.8. Vekil var ise vekAletname/ vekilin imza beyannamesi ( Noter Onayh ) ve sabrka kayd

( Sabrka kaydr son 1 ay igerisinde almrq olmahdrr. )
6.9. Ortak Girigimciler ( Gergek veya Tiizel ) yukarrda belirtilen belgelerin yanrnda Noter

onayh Ortakhk Yetki Belgesi

6.10. $artname satrn ahndrlrna dair makbuz.

Not: istenen belgelerin ash veya noter onaylt olmast zorunludur.

7- Ortak Belseler:

7.1. 17.06.2011 tairh ve 27967 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiirtirliile giren (ancak

9u an yiiriirliikten kalkan) "Bazr Tehlikesiz Atrklann Geri Kazamm Teblifi" hiikiimlerine
istinaden 5 yrl siireli Qevre ve $ehircilik il Miidtirltiklerince verilmig, uygun atlk kodlanm
kapsayar "Tehlikesiz Atrk Toplama-Ayrrma Belgesi" ve/veya belgelerinin bagka il veya

ilgelerdeki laaliyetler igin alrnmrq olduiunu gdsterir belge.

7.2. Tekstil atrlr toplama hizmeti ile ilgili ihale tarihinden geriye do!ru giincel TUIK
kayrtlanna gdre 150.000 ve iizeri ntifusa sahip 2 belediye ile en az 3 yrl si.ire ile yaptrgr igle

ilgili deneyimli oldulunu gdsteren iq Deneyim Belgesi velveya bu konuda difer belediyelerle
gahgmrq oldulunu gdsteren scizlegme.

Not: istenen belgelerin ash veya noter onayh olmast zorunludur.

iLAN OLLTNUR


