İLAN
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
MADDE-1 İHALENİN KONUSU
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesi
doğrultusunda "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin 29 Yıl Süreli İrtifak
Hakkı Tesis Etmek Ve Tahsisli Alanların Kullanım Hakkını Vermek Suretiyle Yapımı Ve İşletilmesi İşi" 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu”nun 35/a maddesi uyarınca "Kapalı teklif Usulü” ile ihale edilecektir.
İŞYERİ: Süleymanpaşa ilçesi Banarlı mahallesi 0 ada 3899-3900 parseller (toplam:19.600,00m2) ve Çorlu ilçesi Hatip
mahallesi 414 ada 262-263 parseller (toplam:187.350,44 m2)
MADDE-2 İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
İhale Dokümanlarının Temin Edileceği Yer: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Şube
Müdürlüğü Telefon: 0 850 495 23 04
İhalenin Yapılacağı Adres: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ
İhale Tarihi Ve Saati:19/07/2018 Perşembe günü Saat:11:00
İhale Katılmak İçin Son Dosya Teslim Saati Ve Yeri: 19/07/2018 Perşembe günü Saat: 10:00’a kadar.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ
İhalenin 2018 Yılı İçin Belirlenen Muhammen Bedeli:199.895,00TL+KDV’dir.
İhalenin Geçici Teminat Bedeli:173.908,65TL(29 yıllık irtifak hakkı muammen bedelinin %3’ü)
Kesin Teminat: 347.817,30 TL (29 yıllık irtifak hakkı muammen bedelinin %6’sı) olup her yıl, belirlenen artış
miktarının % 6’sı oranında ek kesin teminat İdareye ayrıca ödenecektir. Geçici ve kesin teminat olarak sunulan teminat
mektupları süresiz olmak zorundadır.
Ek Teminat: Kesin teminata ilave olarak 10.000.000,00 TL tutarında da Ek Teminat verilecektir.
İhalenin Şartname Bedeli:5.000,00TL
MADDE-3 İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER VE ARANACAK ŞARTLAR:
3.1. İhaleye katılabilmek için isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen şartlar ile aşağıdaki şartları
taşımaları, geçici teminatı yatırmaları ve istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur;
3.2. Türkiye Cumhuriyeti’nde tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik
posta adresi (istekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir) (İdari Şartname Ek-6),
3.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi; Gerçek ve tüzel kişi
olması halinde, 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,
3.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde; noter
tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.5. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirtilen ve ekinde verilen örneğe uygun (Ek-3) olarak hazırlanmış teklif mektubu,
3.6. İdari Şartnamede belirtilen ve ekinde verilen örneğe uygun (Ek-4) geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdare hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
3.7. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı,
3.8. İdari Şartnamenin 14.1. maddesi (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bendlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair
taahhütname (Ek-10),
3.9. İstekli adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi
ile noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.
3.10. Bu ilanın 3.22 maddesi çerçevesinde işin ifası ve bitirilmesi maksadı ile Teknik İşbirliği yapılacaksa İdari şartname
ekinde verilen örneğe uygun (Ek-8) beyanname,
3.11. İdari şartnamenin 11. maddesi çerçevesinde Alt Yüklenici kullanacak olan isteklinin Alt Yükleniciye yaptırmayı
düşündüğü işler hakkında İdari şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-9) beyanname,
3.12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-7) İş Ortaklığı
Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
3.13. İstekli tüzel kişi ise, çevre/atık/katı atık/enerji/temizlik vb. konulara da yer verilen tüzel kişilik ana sözleşmesi,
3.14. Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya
Başkonsolosluğu’nca onaylanmış olması, (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin kaldırılması
Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu Sözleşme’nin 1. (birinci) maddesi kapsamındaki resmi belgeler,
“apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. Dışişleri Bakanlığı onay
işleminden muaf olacaktır.
3.15. İlgili kurumlardan ihale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile alınmış Vergi borcu ve SGK prim borcu
olmadığına dair belgelerin aslı,

3.16. İmzalı İdari Şartname ve Teknik Şartname sureti, ve bu Şartnamede istenen diğer belgelerin eksiksiz verilmesi
gerekmektedir.
3.17. İhalenin bir gerçek kişi üzerinde kalması halinde; sözleşmenin imzalanmasına kadar toplam sermayesinin en az
% 51 (yüzde elli bir) hissesi kendisine ait olmak şartıyla “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri uyarınca münhasıran bu
işle iştigal etmek üzere ve sermayesi bu ilanın madde 3.21. de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye şirketi
kurmaları ve şirket ana sözleşmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicil Kayıtları’nı İdare’ye vermeleri zorunludur.
Sözleşme gerçek kişiler ile değil, bunların kuracakları sermaye şirketi ile akdedilecektir. Sözleşmeyi müteakip
Yüklenici’nin; adres ve firma yönetiminde yapacakları değişiklikleri 7 (yedi) iş günü içinde İdare’ye bildirmeleri
zorunludur. Firma yönetiminin değişmiş olması İdare’ye karşı İdari Şartname karşısındaki mükellefiyetleri ortadan
kaldırmaz,
3.18. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ek-7'ye uygun İş Ortaklığı Beyannamesi
hazırlanıp İdare’ye sunulacaktır. (İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce,
münhasıran bu işle iştigal etmek üzere; sermayesi bu ilanın 3.21 maddesinde belirtilen miktardan az olmayacak, sermaye
paylarının ihaleye katılan ortak girişim ortaklarının ihaleden önceki hisse nispetlerine uygun olacağı bir sermaye şirketi
kurulacak ve sermaye şirketinin noter tescilli ana sözleşmesi İdare’ye sunulacaktır. Sözleşme, yukarıda anılan şekilde
kurulacak sermaye şirketi ile imza edilecektir.)
3.19. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
3.20. İhale konusu işe ait İdari şartnamenin 9.6 maddesinde yer alan faaliyet projesi için teklif edilen yatırım bedelinin
%10 (yüzde on)'undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış
nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı
bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. (Tüzel kişi isteklilerin en az % 51
(yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin, ortak girişim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu
koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kişi isteklilerinin hissedarları ile bu hissedarların iştiraklerinin Banka
Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.)
3.21. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 15.000.000 TL (onbeşmilyon lira) olduğunu gösterir belge,
3.22. İsteklinin ya da teknik işbirliğinde bulunduğu yerli veya yabancı firmanın referanslarının verilmesi zorunludur.
3.23. İstekliler tarafından, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları ile
Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşması'nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca
akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve ISO 14001
Çevre Yönetim Sistem Belgesi verilecektir.
3.24. İstekli tarafından, son 10 (on) yıl içerisinde, yurt içinde veya yurt dışında;
- Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli katı atık düzenli depolama alanını kurmuş ve
işletmiş veya işletiyor olduğunu ve
- Bir veya birden fazla işe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli kentsel katı atık ayrıştırma tesisi kurmuş ve işletmiş
veya işletiyor olduğunu ve
- Bir işe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli biyolojik ve termal işlemlerle enerji üretimi yapan tesis kurmuş ve
işletmiş veya işletiyor olduğunu ve
- Bir işe ait belge ile en az 2 MWh kapasiteli, EPDK lisanslı Biyolojik ve termal işlemlerle katı atıklardan enerji üretim
tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu,
gösterir belgeler sunulacaktır.
Bu maddede benzer iş olarak sayılan işlerin İstekliler tarafından yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde
yapılmış olması ve bunlara ait iş deneyim belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir.
Tüzel kişi isteklilerin en az % 51 (yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kişilerin, ortak girişim olmaları halinde de
ortaklardan herhangi birinin bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir.
3.25. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
3.26. İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
3.27. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu ilanın 3.3., 3.4. ve
3.8. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
3.28. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 3.2., 3.5., 3.7., 3.10., 3.11., 3.15 ve 3.24. maddelerinde yer
alan belgelerin iş ortaklığı adına sunulması zorunludur.
3.29. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; bu ilanın 3.6. maddesinde sayılan belgeyi ortakların her biri
ayrı ayrı kendi adına ya da hisseleri oranında iş ortaklığı adına verebileceği gibi ortaklar dilerse söz konusu belgeyi
ortaklık adına da sunabilirler.
3.30. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; bu ilanın 3.21. ve 3.25. maddesinde sayılan şartlar ve belgeleri
ortaklardan birinin sağlaması yeterli olacaktır.
3.31 Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar İdare’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.32. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR

