İLAN
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Kars Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması taşınması ve
değerlendirilmesi hakkının kiraya verilmesi işinin 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık
teklif usulü ile kiralanacaktır.
2-Kars Belediyesi Başkanlığı sınırları içerisinde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12.
Maddeleri ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. Maddelerine dayanılarak 27.12.2017 tarih ve
30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca ambalaj atıklarının
evsel nitelikleri atıklardan ayrı toplanması taşınması ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan ihale neticesinde 1
yıllığına kiraya verilecektir.
3-Kiraya verilmesi aylık kira muhammen bedeli KDV hariç 15.000,00 TL olup geçici teminatı ise (1
yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında)5.400,00 TL ,dir.
4-Tahmin edilen yıllık bedel yüklenici tarafından her ay 120.000 kg ambalaj atığı toplanacağı kabul
edilerek belirlenmiştir. Bu miktarın altında ambalaj atığı toplaması durumunda yüklenici hak kaybı
talebinde veya ödeme talebinde bulunamaz. Yüklenici aylık 120.000 kg üzerinde ambalaj atığı
toplaması durumunda topladığı her ton ambalaj atığı için 1 TL/KG ilave ücret ödeyecektir.
5-İhale 27/05/2021 Perşembe günü saat:14.30’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa Mahallesi,
Karadağ Caddesi, No:19 adresindeki Hizmet binasında bulunan Belediyemiz Toplantı Salonunda
Encümen huzurunda yapılacaktır.
6-İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği gibi ihaleye iştirak edilmesi
halinde teknik şartname dahil 200,00TL bedel karşılığında Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden
temin edilecektir.
7-İHALE DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
a. Kanuni ikametgâhı olması,
b. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
c. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
ç.İhaleye gireceklerin, toplama ayırma tesisi (TAT) ve çevre lisans ve yetki belgeleri, araçların
ruhsatları (kiralık ise kiralık sözleşmeleri),TAT’ta tam zamanlı olarak çalışan Çevre Mühendisinin
diploma belgesi,
d. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr
odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
e. Geçici Teminat Makbuzu
f. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
g. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif
vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
h. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı
yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
ı. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri.
i. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık
olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
m. Kars Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan
temin edilecek belgeler. İhale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.

8. İhaleye katılacakların Kars Belediye Başkanlığı, İlgili Müdürlüklerden kira ve belediyemize vergi
borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
9. Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından
ödenecektir.
10. 2886 Sayılı İhale Yasası’nın 29’ncu maddesine istinaden; İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11.Belediyemiz encümenince alınan ihale kararı, ita amirince karar tarihinden itibaren 15(onbeş) iş
günü içinde onaylanır veya iptal edilir.
12.Karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden
itibaren en geç 5 iş günü içinde,ihale yapılan veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya
iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesi halinde bu durum
istekliye aynı şekilde bildirilir.
13.Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
14.İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına
ibraz etmeleri şarttır.
15İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, belirtilmeyen hususlarda ayrıca kiralamada idari ve teknik
şartnamelerinin hükümleri geçerlidir.
16.Tesisin, ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bilgi
bulunan Kapasite Raporu
17.İsteklilerin, ihale gün ve saatinde ihale komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen
saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
18. Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli
tespitte yetkilidir. Bu hususları bilerek ihaleye katıldığından, itiraz ve dava edilemez.
19. İhale ve yapılacak sözleşme ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlarla (damga ver. –karar pulu) Noter
masrafları istekliye aittir.
20.2886 sayılı DİK'nın 6. maddesinde yazılı bulunan kişiler katılamazlar.
21.İhaleden ve sözleşmeden doğan kira ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar Belediye Encümeninde
görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise Kars Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
İlan olunur.

