
Evsel Tekstil Atıklarının Ayrı Toplanması, Nakli Ve Değerlendirilmesi İşinin 

Kiraya Verilmesi İhalesi İlanı 

Çekmeköy Belediye Başkanlığından; 

MÜDÜRLÜK/BİRİM                   Temizlik İşleri Müdürlüğü 

İLGİLİ ADRES-

TELEFON             
Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İSTANBUL 

İHALENİN YAPILACAĞI 

YER      
Çekmeköy Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu (1. Kat) 

İHALE 

KONUSU                                

Çevre Kanununun 8,11 ve 12 inci maddeleri ile 02.04.2015 

tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 

yürürlüğe girmiş olan Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca 

Çekmeköy Belediye İlçe sınırları içerisinde evsel 

kaynaklı tekstil atıklarının  ayrı toplanması, nakli ve 

değerlendirilmesi işinin kiraya verilmesi. 

KİRAYA VERİLECEK ALAN Çekmeköy İlçesi 

İHALE TÜRÜ  / USULÜ              2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü 

MUHAMMEN BEDEL     
Aylık: 73.250,00TL+KDV  

21 Aylık: 1.538.250,00-TL+KDV 

ÖDEME ŞEKLİ Aylık taksitler halinde 

SÜRESİ      21 (yirmibir) ay 

GEÇİCİ 

TEMİNAT                         
46.147,50-TL 

DOSYA (ŞARTNAME) 

BEDELİ        
550,00 TL 

İHALE TARİH VE 

SAATİ                  
03.11.2022   -     11:30 

 
 
 
 
 
 
 



 İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI  

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

b) Türkiye’de tebligat için adres bildirmek, 

c) İstenilen Teminatları yatırmak, 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “20 01 10” Atık Kodlu 
Giysiler ve “20 01 11” Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili 
olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgeleri aslı ya da noter 
tasdikli sureti (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.) 

d) İstenilen diğer belgeleri vermek, mecburidir. 

 İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler 

 Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh 
belgesi, 

 Teklif mektubu, 

 ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 
alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, 
nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi, 

 İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri. 

 Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş  
gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. 

hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş 

senedi ibraz edilmelidir. 

 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
biri istenilen belgeleri ayrı ayrı verecektir. 

 İş Deneyim Belgesi; son 3 yıl içerisinde, tek bir sözleşme kapsamında kamu kurum 
ve kuruluşu bünyesinde en az 500 ton tekstil atığı toplamış olduğuna dair idareden 
aslı gibidir yapılmış veya noter onaylı sözleşme örneği ve yapılan iş ile ilgili idare 
tarafından onaylanmış diğer belgeler(kantar fişi, atık alındı makbuzu vb.) ortak 
girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartları sağlaması yeterlidir. 

 Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun 
aslı, 

 Çekmeköy Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu 
olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı. 

 Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza 
beyannamesi/sirküleri. 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “20 01 10” Atık 
Kodlu Giysiler ve “20 01 11” Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya 
yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgeleri aslı ya 
da noter tasdikli sureti (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.) 



 İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale 
dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur. 

 Gelir Tablosu (Ciro); İstekli tarafından ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam 
ciroyu gösteren gelir tablosunun sunulması yeterlidir. İlgili ciro tutarı; yeminli mali 
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce düzenlenen belgeyle teşvik edilir. 
Toplam cironun 1 yıl için 20.000.000,00 TL (yirmimilyon Türk Lirası)den az olmaması 
gerekir. Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait belgelerini 
sunabilirler. (ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartları sağlaması 
yetelidir. 
 

 İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı 

olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış 

bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir 

kaydedilir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1-İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır. 

2-İhale dokümanı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 550,00 TL (beşyüzelliTürk Lirası) bedel ile satın 
alınabilir. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur. 

3-İstekliler tekliflerini en son 03.11.2022 saat:10:00 a kadar Belediye Merkez Hizmet Binası 1. Kat 
toplantı salonuna teslim edeceklerdir. 

4-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır. 

5-Posta ile gönderilecek teklifler için meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 

 


