
1- İ§iN KoNUsU
İlçemi,z Merkez ve kırsal mahallelerin sınırlarındaki geri dönüştiiriilebilir ambalaj aiıklannın

toplanması, taşınması, ayrıştınlması ve değerlendirilmesi işidir. İlçedeki ambalaj atıklannın;
konutlar, siteler, resmi daireler, okullar, diğer eğitim kurumlan, marketler, hastaneler, alışveriş
merkezleri, işletmeler, cadde ve sokaklardaki konteynır ve kumbaralardan veya biriktirme
noktalan:ndan mevcut uygulanarr sistem dAhilinde toplanması, toplama ayırma tesisine (TAT)
nakledilnıesi ve aynştınlması işi 3 Yıl stireyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci
maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verileceklir.

2- IIL{LENIN YERI VE TARIHI :

Yapılııcağı Yer
Tarih
Saati
3- KiIı.A BEDELİ
1 Yıllık 15.000,00 TL.+KDV. kira bedeli olup, İhalenin o/o 3'nne tekabül eden geçici

teminatı :500,00 TL. dır.
4- KİIiA süREsi :

Söz kcnusu işin kira siiresi 3 1ıldır
5- iHl\LE §EKLİ
2886 Slayıh Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi gereğince, Açık Teklif Usulü ile ihale

yapılacaltır.
6- iHALEYE KATILMAK iSTEYEN İsroxr,ir-nniı:
2886 Sııyılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz ve yine ayru
kanun hfüiimleri gereğince, teklifte bulıınmak ve geçici teminatı yatmış olması gerekir.

Buna Göre;
İhaleye katılacak isteklilerin:
a) Onaylı İkametgah Belgesi
b) Gerçek kişiler için Onaylı Nüfus Ciizdanı Ömeği veya Nüfus Ciizdanı Fotokopisi
c) Türkiye de tebligat adresini gösterir İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben

yazılmış dilekçe.
d) Geıçek kişiler için Noter Tasdik-li Imza Sirküsü,
e) İhaleye gireceklerin Toplama Ayırma Tesisi Lisans ve yetki belgeleri (lisans

tarihleri ihale giiniinde geçerli olacaktır)
f) Geçici Teminatı yatırdığına dair Banka Dekonfu (Belge),
g; İhale doktlmanırun satın ahndığına dair belge
h) Gerçek kişiler için imza siirgüsü (noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa isteklerin

adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

i) Tiizel kişi olması halinde mevzuatı gereği tiizel kişiliğin siciline kayıth bulunduğu

Ticaret veiveya Sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar odasından veya benzeri bir

makarrıdan hİlen faaliyette olduğuna ve oda kaydı aldığına dair ihale ilaru yayını tarihinden

sonra alınmış tiiael kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı

olduğu Vergİ Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,- ı) T-tizel kişi olması halinde, ilgilisine göre tiizel kişiliğin ortaklan, üyeleri.veya

kuruculan ile ttizel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgİlerin taınamrffı bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tiimiinü gösiermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri bu hususları gösteren belgeler

ile tilztl kişiliğin noter tasdikli imza sirkiileri,
j) Ğelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin

edilece,k belgeler. ( ihale tarihinde herhangi bir borcunun bulunmamasr gerekmektedir)
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k) Sözleşme öncesi (ihale karaı pulu vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafindan
ödenecektir.

l) Geçici teminatı yahrdığına dair Banka dekontu (belge)
m) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyors4 İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekale.tırameleri ve vekaleten iştirak edeniı noter tasdikli vekaletnamesi,
n) Kapasite Raporu,
o) ÇED ile ilgili belge veya alınan yazı,
ö) Belediyeden Ahnmış İşyeri Açma Ve Çalışma Rüsatrnrn aslı veya noter onaylı

ömeği.
7- Telgraf ve faksla yapılan miiıacaatlaı ve postada meydana gelebilecek gelişmeler

işlem,: konulmayacaktır.
8- İstekti adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesini ihale
komiııyonuna vermeleri gerekmektedir.

9- İhale Dokiimanı Nusaybin Belediye Bakanlığı Çewe Koruma ve Kontrol Müdilrlüğii
adresinde görülebilir ve 250,00-(İkiYilzelliTl.l-Tl. karşıhğında Belediye Mali Hizmetler
Müdıirlüğü adresinden temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale dokiirnanını satın almalan
zoruııludur.

l0- İstekliler %3 (yilzdeüç) İhale Geçici Teminatı Belediyenin Cari hesabına
yatır,ıbilecekleri gibi Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile 2886 sayılı Devlet
ihale, Kanunu'nun 26'ıncı maddesinde belirtilen "Teminat olarak kabul edilecek Değerleri" de

verebilirler.
11- ihale ile ilgili Vergi, Resim ile Harçlar istekliye aittir.
12- Teklifler 12.10.2022 tarih ve Saat lS.oo'e kadar Belediye Yazı İşleri Müdiirlüğiine

alındı belgesi karşıhğında teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

13- ihaleyi alaıı istekli sözleşme imzalanmadan önce yıllık ihale bedelini Belediyemizin
hes:üınapeşin olarak yatıracaktır.

14- İhale Komisyonu (Belediye Enctimeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli
tesFıitle serbesttir.

Bilgi edinmek için www.nusaybin.bel.tr ihaıe iıanıar btııtımü Web sitemizde
görülebilir.
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