
 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

 Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İlçesi merkezi şehir içinde bulunan “Eski Datça – Reşadiye Hattı” 

ve “Kargı – Mezarlık – Özbel Hattının” 10 (on) yıl süreyle gerçek kişilerce Özel Toplu Taşıma Hattı olarak 

işletilmesi için her hatta ayrı ayrı 5,5-6 metre segmentinde en az sürücü dâhil 18 koltuk kapasiteli engelli 

erişimine uygun rampalı, mevzuatına göre ayakta yolcu taşıma alanı bulunan bir (1) otobüs ve 7 metre 

segmentinde en fazla sürücü dâhil 27 koltuk, engelli erişimine uygun rampalı, mevzuatına göre ayakta yolcu 

taşıma alanı bulunan (1) bir adet (Otobüs ) olmak üzere her hatta ayrı ayrı belirtilen özelliklerde 2 (iki) araç 

olacak şekilde Özel Toplu Taşıma Hattı İşletme Hakkı, her hat için ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.  

MADDE:1- İhale 15/12/2016 Perşembe Günü 14.00’te Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası 

Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

MADDE:2-  İhale edilecek hatlar; 

 (1) Eski Datça – Reşadiye Hattı, Özel Toplu Taşıma Aracı işletme hakkı için muhammen bedel 

₺517.200.00 olup, geçici teminat ₺15.516.00’dir. 

 (2) Kargı – Mezarlık – Özbel Hattı, Özel Toplu Taşıma Aracı işletme hakkı için muhammen bedel 

₺276.700.00 olup, geçici teminat ₺8.301.00’dir 

MADDE:3- İhale ile ilgili dosya Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından mesai saatleri 

içerisinde görülebilir. 

MADDE:4- Katılımcı yatırmış olduğu geçici teminat hangi hat içinse, o hattın ihalesine katılabilecek olup, 
geçici teminat belgesinde ihalesine katılacak olan toplu taşıma hattı adının belirtilmesi gerekmektedir.   Bir 
istekli sadece bir hat hakkı ihalesini kiralayabilir. Bir Hat hakkı sahibi olan kişi diğer hat hakkı satış 
ihalelerinden çekilmiş sayılır. 
MADDE:5- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 

göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.  Ayrıca istekliler bir hat işletme 

hakkı için adi ortaklık kurarak müştereken ve/veya müteselsilen birbirine kefil olarak ihaleye katılabilirler. Bu 

durumda her bir başvuru için istenen belgeleri ayrı ayrı verecekler ve ayrı ayrı hak sahibi olacaklardır. 

MADDE:6- HAT BEDELİ ÖDEME ŞEKLİ: Katılımcı sözleşme esnasında, ihalesi yapılan hat bedelinin 1/48’ü 
ile aynı orandaki %18 KDV si ve İhale bedeli üzerinden % 6 kesin teminatın tamamı ve diğer, karar harcı, 
ilan, tellâliye v.s. gibi giderleri peşin olarak ödenecek, yazımızın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Noter 
Sözleşmesi yapılacaktır. Kalan miktar her ayın 20. günü olacak şekilde, 47 eşit taksitte ödenir. Ödemelerde 
gecikme olması halinde sözleşmede belirtilen hükümlere göre gecikme zammı alınır ve idarenin sözleşmeyi 
fesih etme hakkı vardır. 
MADDE:7- KATILIMCILARIN İHALEYE KATILABİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN 

BELGELER: 

1) İhale ile ilgili dosya mesai saatleri içerisinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından 

₺150.00 bedel karşılığı temin edilir. İhale ile ilgili dosya satın almayanlar ihaleye katılamazlar. 

2) Şartname eki TİP-A başvuru taahhütnamesini doldurarak imzalayacaklar ve Başvuru taahhütnamesi eki 

olan ; 

a) Kimlik Kartı sureti, 

b) En az 5 (beş) yıldır Muğla İl sınırları içerisinde ikamet ettiklerine dair alınacak belge, 

c) Esnaf ve/veya Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduklarına dair belge, kaydı olmayanlar sözleşme 

tarihine kadar kayıt olacaklarına dair taahhütname vereceklerdir.  

d) 2886 Sayılı Kanun çerçevesinde, Kamu ihalesinden yasaklı olmayanlar ihaleye katılabilirler. 

e) Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına, borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi”, 

f) Komisyonca yeterli bulunan iştirakçiler istenilen belgeleri TİP-A başvuru taahhütnamelerini ekleyerek 

13/12/2016 Salı Günü saat 17.00’ye kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi 

Başkanlığına alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri şarttır. 

3) Komisyonca yeterli bulunan iştirakçilerin, geçici teminatı 13/12/2016 Salı Günü saat 17.00’ye kadar 

yatırmaları şarttır. 

4) İhale yeterlilik Komisyonu, katılımcıların belgelerini inceledikten sonra eksik bulmadığı takdirde, İhale için 

verilecek yeterlilik belgesi 13/12/2016 Salı Günü saat 17.00’ye kadar verilecektir. 

 


