
FETHiYE BELEDiYE BASKANL16I'NDAN

1- Fethiye Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlan dahilinde bulunan tekstil atrklarrmn 2872
sayrh Qevre Kanunu, Srfir Atrk Ydnetmeligi ve Atrk Ycinetimi Ydnetmelili ve konu
kapsamrndaki diler ttim mevzuat hiikiimlerine uygun olarak ayn toplanmasl, taSrnrnasr,
struflandrnlarak geri kazandrnlmast hakkrrun yetkili firmalara 2886 sayrh Devlet ihale
Kanununun 45. Maddesine gdre aglk teklifusulti ile 36 ay streyle kiraya verilecektir.
2- Ihale 2511012022 SaL giinii saat 14.00'da Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda, Enci.imen
huzurunda (Cumhuriyet Mahallesi, Atatiirk Caddesi No: 17 Fethiye / MUGLA) yaprlacaktrr.
3- Ihale ile ilgili qartname mesai saatleri iginde, Kesikkapr Mahallesi Qargr Caddesi No: 304
Fethiye / MUGLA adresindeki Fethiye Belediyesi Ek Hizmet Binasrnda iklim Oegigikligi ve
Srfir Atrk Miidtirliigii'nden I .500,00 TL kargrhlrnda temin edilebilir, iicretsiz 96riilebilir.4- 36 ayhk muhammen bedel 1.008,000 -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 bulunmalarr gerekmektedir.
6- isteklilerden istenecek olan belseler.

A-Gercek Kisiler:
6.1. Niifus Kayrt Omefi,
6.2. Imza Beyannamesi, ( Noter Onayh )
6.3. Sabrka Kaydr ( Son I ay igerisinde almrg olmahdrr.)
6.4. ikametgah Belgesi, ( Son I ay igerisinde almrq olmahdrr. Niifus Kayrt Omelinde adres
bulunmasr durumunda aynca ikametgdh belgesi verilmesine gerek yoktur.)
6.5. Belediyemize son 6deme tarihi gegmig borcu olmadrlrna dair onayh belge,

1 ilan tarihinden sonra ahnmrg olmahdrr.)
6.6. Geqici Teminat bedelinin yatrnldrlrna dair makbuz veya gegici teminat mektubu.
6.7. Tebligat igin adres beyanr.

6.8. Vekil var ise vekAletname/vekilin imza beyannamesi ( Noter Onayh ) ve sabrka kaydr
( Sabrka kaydr son 1 ay igerisinde almrg olmahdrr. )
6.9. $artname satrn ahndtprna dair makbuz.

Not: Istenen belgelerin ash veya noter onayh olmasr zorunludur.

B-Tiizel Kisiler:
6.1. Oda Belgesi ( Ticaret ve Sanayi Odasrna kayrth olduluna dair belge )
6.2. Imza Sirkileri.
6.3. Sabrka Kaydr ( girketin hAkim ortagr/girket miidiirii ve varsa vekiline ait I % 50-%50
ortakhk durumun da her iki ortaga ait sablka belgesi, )
6.4. Tiizel kiqiligin serrnaye ve ortakhk durumunu gdsterir en son yayrnlanan Ticaret Sicil
Gazetesi, Yetki Belgesi, Imza Sirkiileri.
6.5. Tebligat igin adres beyam.

6.6. Belediyemize son 6deme tarihi gegmiq borcu olmadrlrna dair onayh belge,
(Ilan tarihinden sonra ahnmrg olmahdrr.)



6.7. Gegici Teminat bedelinin yatrnldrlrna dair makbuz veya gegici teminat mektubu.

6.8. Vekil var ise vekaletname/ vekilin imza beyannamesi ( Noter Onayh ) ve sabrka kaydr
( Sabrka kaydr son 1 ay igerisinde almrg olmahdrr. )
6.9. Ortak Giriqimciler ( Gergek veya Ttizel ) yukanda belirtilen belgelerin yarunda Noter
onayh Ortakhk Yetki Belgesi

6.10. $artname satrn ahndrlrna dair makbuz.

Not: Istenen belgelerin ash veya noter onayh olmasr zorunludur.

7- Ortak Belseler:

7.1. 17.06.2011 tarih ve 27967 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak ytiriirhi[e giren (ancak
gu an ytiriirliikten kalkan) "Bazr Tehlikesiz Atrklann Geri Kazamm Tebligl' htikiimlerine
istinaden 5 yrl siireli Qevre ve $ehircilik Il Miidiirliiklerince verilmiq, uygun atrk kodlarrnr
kapsayan "Tehlikesiz Atrk Toplama-Ayrrma Belgesi" velveya belgelerinin baqka il veya
ilgelerdeki faaliyetler igin ahnmrg oldulunu gdsterir belge.
7.2. Tekstil atr[r toplama hizmeti ile ilgili ihale tarihinden geriye dolru giincel TUIK
kayrtlanna g<ire 150.000 ve iizeri niifusa sahip 2 belediye ile en az 3 yrl siire ile yaptrgr igle
ilgili deneyimli oldulunu gdsteren Ig Deneyim Belgesi velveya bu konuda diler belediyeterle
galtgmrg oldulunu gdsteren sd'zle$me.

Not: istenen belgelerin ash veya noter onayh olmasr zorunludur.

ILAN OLLNUR


