
İLAN
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 
çerçevesinde ilimizde tüm sağlık kuruluşlarından, muayenehane ve güzellik salonların vb. kuruluşlarda oluşan Tıbbi atıkların; 
toplaması taşınması ve  Mülkiyeti Belediyemize ait Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sarıçubuk Köyü Mevkiinde 4500,14 m2’lik bölümünde 
kurulan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin idari ve teknik şartnamede belirtilen esaslar dâhilinde 2 yıl (24 ay) müddetle kiraya verilmek 
üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu!nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir. 

2. İhale 16/12/2014 Salı günü saat: 14:00'de Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı  Salonu’nda  yapılacaktır.
3- İşin tahmini 2 yıl (24 ay)’lık işletme kira bedeli K.D.V. hariç 1.398.933,36,-TL olup geçici teminatı ise 41.968,00-TL'dir.
4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 500,00 TL bedel karşılığında 

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden veya (424) 248 47 00 ( dahili 1553) nolu telefondan başvurabileceklerdir.

5- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
B. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,
C. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf  ve Sanatkarlar siciline kayıtlı 
olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel 
kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin 
bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekir.

c) Ortak girişim olması halinde , ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’ deki 
esaslara göre temin edecekleri belge.

D. İmza sirkülerinin verilmesi
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel 

kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri 
Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel                  Kişilerin her birinin (a) ve 
(b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E.   İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; yüklenici adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile 
vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 
kişilerin vekalet namelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış işleri Bakanlığınca 
onaylanmış olması gereklidir)

F.   İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini 
vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri 
kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

G.   2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanı,
H.   SSK ve Vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge,
I.   Sermaye durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi,
J.   İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisi,
K.   İstekli iş deneyim belgesi olarak; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletmeciliği yapmış veya halen yaptığına dair 

ilgili kurumlardan alınmış belgeyi idareye sunacaktır 
L.   1 adet Çevre Mühendisi, 1 adet Sağlık Teknisyeni, 1 adet Araç Şoförü, 1 Adet Toplayıcı,1 adet Tartı Elemanı  ve 3 

adet vasıfsız işçi olmak üzere toplam 8 personel çalıştıracağına dair noter tasdikli teknik personel taahhütnamesini 
ibraz edecektir.

M.    Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz hesabına yatırıp, aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi,.

N.   Yüklenici TS EN ISO 14001 ve ISO 9001 belgelerini ibraz etmek zorundadır.

6- Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında Encümen Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler 
iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Encümen Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin 
adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 
ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple 
geri alınamaz. Saat ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır.

İlan olunur
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