
BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
 

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı : 
       
      Bergama İlçesi sınırları içinde ambalaj atığı toplama, taşıma, ayrıştırma ve değerlendirme işinin 
3(üç) yıl süre ile 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Arttırma Usulü kiralama 
ihalesi yapılacaktır. 
       
2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı: 
     
     Şartname Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Şartname 
almak isteyenler, şartnameyi 100,00-TL karşılığında temin edebilirler. 
  
3 - İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
               
     İhale Belediye Encümen Toplantı Salonunda  2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde yapılacak 
olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümen’i tamamen serbesttir. 
  
4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:  
     

Sıra 
No 

İşin Niteliği 
İşin 

Yapılacağı 
Yer 

Yıllık 
Muhammen 

Bedel          
(TL)                                                 

(KDV Hariç) 

Geçici 
Teminat (TL) 

İhale Tarihi 

 
İhale 

Saati 

1 
Ambalaj atıkları 

toplama, taşıma ve 
ayrıştırma işi 

Bergama 
İlçesi 

45.000,00-TL. 4.050,00 -TL. 24.11.2020 
 

10:30 

 
5 - İsteklilerde aranılan belgeler:    
      
     a - Gerçek kişiler için:        
     T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için adres beyanı ve 
ikametgah belgesi.       
     b - Tüzel Kişiler için:       
     Tebligat için adres beyanı, 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, 
noter tasdikli imza sirküsü aslı, Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli suretleri. 
    c- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen toplama ayırma tesisi lisans ve yetki 
belgeleri. 
    d- Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif 
vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname. 
    e- Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubu 
    f- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
    g- İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK 
Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler 
    h- Bergama Belediye Başkanlığı’na borcu olmadığına dair belge  
    f-  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadıklarına dair belge 
       İsteklilerin ihale günü en geç saat 10.30’a kadar belgeleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne 
vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir. 

      İlan olunur.  
 
 
 
                                                                                             BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
    


