
 

 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

Kavaklıdere İlçesinde bulunan “S” plaka sayısının gerek çalışan personelin gerekse öğrenim gören 

öğrencilerin servis kullanarak ulaşım ihtiyacının karşılanabilmesinde yaşanan zorlukların önlenebilmesi 

maksadıyla (25) adet arttırılmasına karar verilmiş olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi 

uyarınca açık arttırma suretiyle ihale edilecektir.  

MADDE:1- İhale 27/04/2017 Perşembe Günü 14.00’te Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası 

Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

MADDE:2-  İhale edilecek plakalar; her bir plaka işletme hakkı için muhammen bedel ₺2.750.00 olup, geçici 

teminat ₺82.50’dir. 

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

içerisinde görülebilir. 

MADDE:4- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.  
MADDE:5- PLAKA BEDELİ ÖDEME ŞEKLİ: Katılımcı tarafından, ihalesi yapılan plaka bedeli ve diğer, karar 
harcı, ilan, tellâliye v.s. gibi giderleri peşin olarak ödenecektir. 
MADDE:6- 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) UKOME Karar tarihi olan 18.08.2016 tarihinden önce yolcu taşımacılığı kapsamında şoförlük 

mesleğini seçmiş olduğunu belirtir, son üç ay içerisinde düzenlenmiş “İlçe Şoförler Oda Kayıt 

Belgesi”nin aslı, 

b) Vergi Dairesinden 1 ay içerisinde alınmış, sadece yolcu taşımacılık faaliyeti ile iştigal olduğunu 

gösteren “Faaliyet Belgesi”, 

c) İhale tarihinden itibaren önce kesintisiz en az (2) iki yıl olarak Muğla İl sınırları içerisinde ve halen 

Kavaklıdere İlçesinde ikamet ettiğini belirtir, Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer 

Adres Belgesi” aslı,   

d) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12/c Maddesinin 4. Fıkrasının son paragrafında tarif edilen 

suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı, 

e) “Sürücü Belgesi”nin noter veya idarece “Aslı Görüldü” onaylı fotokopisi, 

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

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

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

25/04/2017 Salı günü saat 17.30’a kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına 

alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri şarttır. 

 

3) Komisyonca yeterli bulunan iştirakçilerin, geçici teminatı 25/04/2017 Pazartesi Günü saat 17.30’a kadar 

yatırmaları şarttır. 

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

verilecek yeterlilik belgesi 25/04/2017 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar verilecektir. 

 


