T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE GERİ KAZANILMASI İŞİ
İHALE İLANI
Adı
Niteliği

İhale Yöntemi
İşin Süresi

ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE GERİ KAZANILMASI İŞİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluğu kapsamında oluşan atık yağların çevresel
etkilerinin en aza indirilmesi, çevre ve insan sağlığının korunması ve ekonomik değer
yaratılması için aşağıda adresleri belirtilen Belediyemize ait geçici depolama alanlarından, iş bu
Şartname Tanımlar’da yer alan Atık Yağ tanımında belirtilen atık kodlarına uygun olarak ve
Atık Yönetimi Yönetmeliği, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, Çevre İzin ve Lisans
Yönetmeliği, Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile ilgili tüm mevzuatlar
çerçevesinde ve İş bu Şartname hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak Yüklenici
tarafından toplanması, taşınması ve geri kazanılması işini kapsar.
Söz konusu İş; İzmir Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluğu kapsamında oluşan atık
yağların, çevresel etkilerinin en aza indirilmesi, çevre ve insan sağlığının korunması ve
ekonomik değer yaratılması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan toplama yetkisi almış
atık yağ rafinasyon tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca toplanması, taşınması ve geri
kazanımının sağlanması için “Atık Yağların Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanılması
İşi”dir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”
İşin süresi yer teslimi tarihinden itibaren 2(iki) yıl olup Yüklenici, yer teslimi tarihinden itibaren
ilgili yönetmelikler ve mevzuat ile Teknik Şartname ve Sözleşmede yer alan hükümler
çerçevesinde, gerekli tüm yasal izin, lisans süreçlerini tamamlamak ve gerekli tüm tedbirleri
alarak toplama, taşıma ve geri kazanılması işini yürütmekle yükümlüdür.

Atık Yağ Geçici
Depolama Alanları ve
Yıllık Tahmin Edilen
Atık Yağ Miktarı

1. Gaziemir Geçici Depolama Alanı (Merkez): Dokuz Eylül Mahallesi 315 Sokak No:27
Gaziemir/İzmir
2. Halkapınar Geçici Depolama Alanı (Bölgesel İstasyon): Mersinli Mahallesi 2821 Sokak
No:13 Konak/İzmir
3. Belkahve Geçici Depolama Alanı (Bölgesel İstasyon): Ankara Asfaltı Caddesi No:377
Bornova/İzmir
Yıllık Tahmin Edilen Atık Yağ Miktarı: 60.329 kg/yıl

Asgari Şartlar

Atık yağların toplanması işinde; Bakanlıkça “yetkilendirilmiş kuruluş olması” halinde;
Bakanlıktan alınmış “Yetkilendirilmiş Kuruluş Belgesi”, Bakanlıktan toplama yetkisi almış
“rafinasyon tesisi” olması halinde; Bakanlıktan alınmış “Atık Yağ Toplama Yetki Belgesi”
olması gereklidir.
Atık yağın KDV hariç minimum satış bedeli: [0,65 TL/kg ]’dir.
İşin muhammen bedeli: [78.427,7 TL ] +KDV’dir.
(YetmişsekizbindörtyüzyirmiyediTLyetmişKuruş

Tahmin Edilen Bedel
Geçici Teminat Miktarı
İhale Dosyası Satış Bedeli
İhale Dosyasının
Görüleceği ve Temin
Edileceği Adres/Yer
İhale Dosyasının
Görüleceği ve Temin
Edileceği Saat
İhale için Son Evrak
Verme Tarihi ve Saati
İhale için Evrak Teslim
Adresi

İhale Tarihi ve saati (Dış
Zarfların açılması)
İhale Salonu Adresi (Dış
zarfların açılacağı yer)

2.352,83TL (ikibinüçyüzelliikiTL,seksenüçKuruş)
İhale dokümanı satış bedeli 100,00- TL (yüzTürkLirası)
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü
Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2 No'lu Hol 2011 Nolu Oda
Konak/İzmir
Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09:30-11:30/13:30-16:00

Tarih: 09.12.2021
Saat: 12.00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü
Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 2 No'lu Hol 2011 Nolu Oda
Konak/İzmir
Tarih: 09.12.2021
Saat: 14.00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Encümen Toplantı Odası Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 1
No'lu Hol 1201 Nolu Oda Konak/İzmir

Mali Tekliflerin Açılma
Tarih ve Saati

Tarih: 09.12.2021
Saat: 15.00

İhale Komisyonu
Toplantı Yeri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Encümen Toplantı Odası Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark İçi 1
No'lu Hol 1201 Nolu Oda Konak/İzmir

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartname'de belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için
son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim adresi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi
Başkanlığı Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1
Kültürpark İçi 2 No'lu Hol 2011 Nolu Oda Konak/İzmir adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması
gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
2. İhaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.
3. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda
bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. İhale, bu Şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
5.İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.
İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:
1. DIŞ ZARF
1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdan
fotokopisi,
1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası belgesi ya da ilgili Meslek Odası Belgesi
1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1.5. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri.
1.6. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
1.7. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),
1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile
vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
1.9. İsteklinin ortak girişim (iş ortalığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
1.11.İdari Şartname'nin Yasak Fiil ve Davranışlar ile ilgili 20. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin
taahhütname,
1.12. İsteklilerin Ortak Girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 Maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge/belgeler,
1.13.Yer Görme Belgesi,
1.14. Geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı
makbuzu,
1.15. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler
İsteklinin muhammen bedelin % 25'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi
kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
1.16. Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler
1.16.1. Atık yağların toplanması işinde;
1.16.1.1. Bakanlıkça “yetkilendirilmiş kuruluş olması” halinde;
Bakanlıktan alınmış “Yetkilendirilmiş Kuruluş Belgesi”
1.16.1.2. Bakanlıktan toplama yetkisi almış “rafinasyon tesisi” olması halinde;
Bakanlıktan alınmış “Atık Yağ Toplama Yetki Belgesi” olması gereklidir.
1.16.2. İsteklilerin tüzel kişi olması halinde, bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla hisseye sahip şirket ortağına ait
olması gerekmektedir.
Tüzel kişi tarafından yukarıda belirtilen belgelerin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde;
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren Ortaklık Durum Belgesini sunmalıdır.
1.16.3.İsteklilerin tüzel kişi olması halinde; bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla hisseye sahip şirket ortağına ait olması
gerekmektedir.
1.16.4. Ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde; bu ortaklıkları oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerden herhangi birinin,
1.16.1, 1.16.2 Maddesinde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.
2. İÇ ZARF
2.1. İç zarfa İdari Şartname'de belirtilen şartlara uygun Teklif Mektubu konulacaktır. Teklif mektuplarının istekli tarafından
imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen bedelin
rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim statüsündeki isteklilerin teklif mektupları bütün ortaklar
tarafından imzalanacaktır.

2.2. Atık yağın KDV hariç Minimum satış bedeli 0,65 TL/kg dır. İhalede istekli tarafından yapılacak artırım tarafından
minimum satış bedeli üzerinden yapılacaktır. Atık yağ satış bedeli her hal ve taktirde KDV hariç 0,65 (altmışbeşkuruş) TL/kg
dan az olmayacaktır.
İhale teklif dosyası İdare'ye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale
dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alınması mecburidir.
İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde
yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade
edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta
serbesttir.
3. İHALE DOSYASINI SATIN ALACAK YETKİLİ KİŞİ
3.1. İhale dosyasını satın almaya gelen yetkili kişi; dosya almaya yetkili kılındığını ibraz eden, firma yetkilisi tarafından
imzalanmış ve firma kaşesinin basılı olduğu belgeyi yanında getirmek zorundadır.
3.2. İhale dosyasını almaya gelen yetkili kişi, kimliğinin fotokopisi ve firma kaşesini yanında bulundurmak zorundadır.
İLAN OLUNUR.

