MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda tahmini bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından işletilmekte olan İlimiz, Bodrum İlçesi Torba Mevkiinde
bulunan Hafriyat Depolama Sahasında, geri kazanımı sağlanmış 5.000 Ton, 25-50 mm agrega malzeme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile Muğla
Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası Meclis Salonu ’nda 18/05/2017 Perşembe saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda ihale ile satılacaktır.
1. Muhammen Bedeli: ₺31.000,00 + KDV (OTUZ BİR BİN TÜRK LİRASI + KDV)
Geçici Teminat Tutarı: ₺930,00 (DOKUZ YÜZ OTUZ TURK LİRASI)
Malzemenin KDV hariç minimum satış bedeli 6,2 TL/ton ‘dur.
İhalede muhammen bedel yalnız geçici teminat tutarının belirlenmesi için verilmiştir. İhalede verilen minimum satış bedeli üzerinden arttırım yapılacaktır.
Arttırım oranı KDV hariç minimum 0,10 TL/ton ve katları şeklinde olacaktır.
2. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan bedelsiz olarak alınacaktır.
3. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
5. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
a) Tebligat için kanuni ikametgah bildirimi (Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorunludur)
1) Gerçek kişi olması halinde, ikametgah belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış
sicil kayıt belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Odasına veya Meslek Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı
olduğuna dair belge,
c) TC Kimlik Numarası ve Vergi Numarası Bildirimi
1) Gerçek kişi olması halinde TC kimlik numarasını gösterir nüfus kayıt örneği ve noter onaylı nüfus cüzdan fotokopisi
2) Tüzel kişi olması halinde vergi numarasını gösterir belge
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Ticaret Sicil Gazetesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,
f) İhale ilan tarihinden sonra alınmış sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,
g) İhale ilan tarihinden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’dan alınmış kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g)’deki belgeleri ayrı ayrı sunması gerekmektedir.
h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını
gösteren makbuzlar.
i) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
j) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi,
k) İstekliler tarafından kaşelenip imzalanmış Teknik Şartname ve İdari Şartname
l) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşlarda yasaklı olmadığına dair beyanname

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9’uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak İsteklilere verilen Ticaret Sicili
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek
onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. Kurumlardan alınacak belgelerin güncel tarihli olması gerekmektedir.
7. İstekliler, belgelerin aslı yerine dosya teslim tarihinden önce idare tarafından görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
8. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
9. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
10. Malzeme Bedelinin Ödenmesi; Sözleşme kapsamında yapılacak işlere ilişkin yüklenici, belirtilen bedel üzerinden aylık olarak teslim alınan malzeme tutarı kadar ödeme yapacaktır. Ödemeler
takip eden ayın ilk haftası içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yapılacaktır.
11. İhaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri 17/05/2017 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak;
istekliler belirtilen dosya teslim saatine İdare’ye ulaşmış olmak şartıyla, ihale dosyalarını iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul
edilmeyecektir. İstekli komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme
alınmaz.
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