İLAN
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve
teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında
işletme hakkının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.
2- İhaleye konu reklam üniteleri teknik özellikleri ihale teknik şartnamesinde belirtilmiş olup; 160 adet ışıklı
billboard, 50 adet otobüs durağı, 50 adet sabit Clp (Raket), 6 adet sabit Megalight reklam ünitesidir.
3- İşin 3 yıllık kira muhammen bedeli KDV hariç 1.054.872,00-TL olup geçici teminatı ise 31.646,16 TL.dir
4- İhalesi 25/02/2014 Salı Günü saat:11.00’de Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda
yapılacaktır.
5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 500,00 TL
bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden temin edilecektir.
6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;
A) İstekli Gerçek Kişi İse;
a) İsteklinin T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi ,
b) İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı ,
c) İstekli, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d) Noter tasdikli imza sirküsü
e) Vekaleten katılıyor ise, noter tasdikli vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın imza
sirküsü,
f) Geçici teminat ( 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedelinin ihale saatinden önce
yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi,
g) Şartname dosya bedelini yatırdığına dair belge,
B) İstekli Tüzel Kişi İse;
a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Ticaret Odasından veya
resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan
yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türk
Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
b)Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin yetkilisi olduğuna dair noter onaylı
vekaletname ve imza sirküsü((Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)
c) Şirkete yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı ,
d)Geçici teminat ( 3 yıllık muhammen bedelin % 3’ ü oranında ) bedelinin ihale saatinden önce
yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu ibraz etmesi,
e) İhale şartname dosya bedelini yatırdığına dair belge.
C) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (6-A) ve (6B)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve
görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış
belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
D) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,
E) İstekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her
sayfasının imzalanarak verilecektir
7- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886
Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli
taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile
gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
8- İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10- İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz
etmeleri şarttır.
11- İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, kiralamada idari ve teknik şartnamelerinin hükümleri geçerlidir

