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    İhaleler   Ambalaj Atıkları Satış İhalesi İlanı

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

Tar�h : 28/12/2017

Ambalaj Atıkları Satış İhales� İlanı
Çekmeköy Beled�ye Başkanlığından;

1. İlçem�z sınırları �çer�s�nde 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümler�nce toplanan 1.200 ton Karışık Ambalaj Atığının (kağıt, plast�k, metal (cam har�ç))
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’�nc� maddes�ne göre Açık Tekl�f Usulü �le satış �hales� yapılacaktır.

2. Şartname bedel� 150,00 TL (Yüz Türk L�rası) olup, Çekmeköy Beled�yes� Mal� H�zmetler Müdürlüğüne şartname bedel� yatırılarak Tem�zl�k İşler�
Müdürlüğünden makbuz karşılığında alınacaktır.

3. İdare, �hale gününe kadar, �lan ed�len �haleden vazgeçme hak ve yetk�s�ne sah�pt�r.
4. İhaleye İl�şk�n

a. İhale tar�h�: 28.12.2017
b. Saat: 09.30
c. Adres: Merkez Mahalles�, P�r� Re�s Caddes�, No:5 Çekmeköy/İstanbul adres�ndek� Çekmeköy Beled�ye B�nası 2. Kattak� Encümen Toplantı

Salonu.
d. M�ktar: 1 200 Ton (B�n �k� yüz ton)
e. N�tel�k: Karışık Ambalaj Atıkları (kâğıt, plast�k, melal (cam har�ç))
f. Muhammen Bedel: 516.000,00 TL
g. Geç�c� Tem�nat      : 15.480,00 TL     

5. İhaleye Katılab�lme Şartları Ve Gereken Belgeler

İhaleye katılmak �steyenler, tekl�fler�n� ve aşağıda bel�rt�len belgeler� (İhalen�n yapıldığı tar�h esas alınarak ger�ye doğru 6 (altı) ay �ç�nde alınmış

olmak şartıyla) �braz etmeler� gerekl�d�r.

İhaleye katılab�lmek �ç�n;

a. Kanun� �kametgâh sah�b� olmak,
b. Türk�ye’de tebl�gat �ç�n adres b�ld�rmek,
c. İsten�len Tem�natları yatırmak,
d. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından ver�len Çevre İz�n ve L�sans Belges�n� sunmak.
e. İstekl�n�n Depolama alanı Çekmeköy �lçe sınırlarına en fazla kuş uçuşu 20 km uzaklıkta olacaktır.
f. İsten�len d�ğer belgeler� vermek, mecbur�d�r.

6. İhaleye Katılab�lmek İç�n Gereken Belgeler

7.1. İhaleye Katılab�lmek �ç�n Gereken Belgeler

a. Beled�yem�ze yatırmış oldukları geç�c� tem�nat makbuzu veya bankadan alınmış geç�c� tem�nat mektubu,
b. İmza s�rküler�,
c. Tems�l durumunda noterden onaylı vekâletname �le vek�l adına düzenlenm�ş İmza Beyannames�
d. İstekl� tarafından �mzalanmış şartnamen�n b�r örneğ�,
e. İlg�l� mevzuat gereğ� kayıtlı bulunduğu t�caret ve/veya sanay� odasından, �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, tüzel k�ş�l�ğ�n odaya kayıtlı olduğunu

göster�r belge,
f. İlg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l

Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere �lg�l� T�caret S�c�l
Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler,

g. İhale dokümanı satın alındığına da�r makbuz,
h. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından ver�len Çevre İz�n ve L�sans Belges�
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�. İstekler�n�n ambalaj atıklarını depolayacağı yere a�t adres b�lg�ler� (Depolama alanı Çekmeköy �lçe sınırlarına en fazla kuş uçuşu 20 km uzaklıkta
olacaktır.


