
İLAN 

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1- Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırı lması ve teknik 
şar tnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı , bakım ve onarımı karşılığında işletme 
hakkının 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca 
kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir 

2- İhaleye konu reklam üniteleri teknik özellikleri ihale teknik şar tnamesinde belirt i lmiş olup; 160 adet ışıklı biliboard, 
50 adet otobüs durağı , 50 adet sabit Cip (Raket) reklam ünitesidir. 

3- Reklam ünitelerin 1 (Bi r ) yıllık tahmini kira muhammen bedeli K D V Hariç 556.067,80 T L olup, 10 yıl X 
556.067,80 = 5.560.678,00 (beşmilyonbeşyüzal tmışbinal t ıyüzyetmişsekiz) T L ' d i r . Geçici teminat bedeli ise 10 (on) 
yıllık tahmini kira muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında 166.820,34 T L ' dir 

4- İhalesi 16.01.2015 Cuma Günü saat:l4.30'da Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda 
yapılacaktır. 

5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde Belediyemiz M a l i 
Hizmetler Müdür lüğü Gelir Servisinden 500,00 T L (beşyüz T L ) bedel karşı l ığında temin edilebilir. Tek l i f verecek 
kişiler ayrıntılı bi lgi için Elazığ Belediyesi Mal i Hizmetler Müdür lüğünden veya 0424 248 47 00 ( dahili 1233 veya 
1228) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

6- İhaleye katı lmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır; 

6.1 İkametgah veya İstekliye yapı lacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 
6.2 Gerçek kişi olması halinde, T.C. K i m l i k numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan 

fotokopisi, 
6.3 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi, 
6.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin i lk ilanın yapıldığı yıl içerisinde al ınmış , Ticaret ve/veya Sanayi 
Odası veya Meslek Odasına kayıtlı o lduğunu gösterir belge, 
6.3.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuat ı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bu lunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde al ınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı o lduğuna dair belge 
6.4 Tek l i f vermeye yetki l i o lduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri , 
6.4.1 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönet imdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil 
Gazetesinde bulunmamas ı halinde, bu bilgilerin tümünü gös termek üzere i lg i l i Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
6 .4.2Îstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye kat ı lmaya ilişkin Noter tasdikli 
vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türk iye 'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 
vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolos luğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanl ığınca onaylanmış 
olması gerekir. 

6.5 Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9,'daki belgelerle , ortak 
girişim beyannamesi, 

6.6 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi , 

6.7 CLP (Raket) pano, bilboard, otobüs durakları gibi Açıkhava reklamcılığı işleriyle i l g i l i Herhangi bir il veya ilçede 
şehir merkez nüfusu 200.000 ve üzerinde ihale tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içerisinde en az tahmini 
muhammen bedelin % 30'u kadar kiralama veya işletme işleriyle i lg i l i iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz 
edecektir( lş bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). Ortak girişim olması halinde pilot ortağın tahmini muhammen 
bedelin % 30'u oranında iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmesi gerekir. 

6.8 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı o lmadığına dair beyan, 
6.9 Vergi Dairesine, Sosyal Güvenl ik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge, 
6.10 İhale dosyasının idareden satın al ındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir. 

7- İhaleye katılacak olan isteklilerin 6.maddede istenilen belgeleri 16.01.2015 Cuma günü (ihale günü) saat 14.30'a 
kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanl ığına (Encümene) sıra numaral ı alındı karşılığında teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

8- İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 
9- Telgraf veya faxla yapı lacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
10- İşbu İhale ilanı bi lgi mahiyetinde olup, kiralamada idari ve teknik şar tnamelerinin hükümler i geçerlidir. 
11- N O T : Bu İşle İlgili daha önce yay ımlanan i lanımız geçersizdir. 

Kazim Ö Z G Ü R 

' Başkan a. 
Belediye Başkan Yardımcıs ı 


