İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SINIRLARI İÇERİSİNDE "S" PLAKA SAYISININ 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU'NUN
45. MADDESİ GEREĞİNCE 400 ADET ARTTIRILMASI İHALESİ
İdarenin:
Adresi: Mimar Sinan Mahallesi, Şair Eşref Bulvarı, No:50, Kültürpark içi 1 Nolu Hol Konak / İZMİR
Telefon-Faks Numarası : (232) 2931339 – (232) 2931483
Elektronik Posta Adresi : ukome@izmir.bel.tr
İhalenin Koşulları:
1-) İhale konusu: İzmir İl sınırları içerisindeki “S Plaka” sayısının 400 adet arttırılması işidir.
2-) İhalenin yapılacağı yer: Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu, Konak / İZMİR
3-) İhale Şartnamesi: İhale şartnamesi ve eklerinin Gazete İlanının yapıldığı günden başlayarak,
28.04.2021 tarih, Çarşamba günü, Saat:12:00'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Koordinasyon Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak alınacaktır.
4-) İhale: 29.04.2021 tarih, Perşembe günü, Saat: 11:00'da “Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor
Salonu”nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca "Açık Teklif” usulü ile
yapılacaktır.
5-) Belgelerin Teslimi: “S” plaka ihalesine katılmak isteyen kişi/şirket ortakları istenen belgeleri
eksiksiz olarak, 28.04.2021 tarih, Çarşamba günü, Saat:12:00'a kadar İBŞB Ulaşım Dairesi
Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir. Posta yolu ile başvuru
yapmak isteyen isteklilerin istenilen belgeleri iadeli taahütlü posta yolu ile en geç yukarıda
belirtilen gün ve saatte İBŞB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne
ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-) İhaleye katılım: İhaleye katılacak olanların İBŞB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım
Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nden aldıkları “İhale İştirak Belgesi” ile İhale günü, en geç Saat:
11:00'de “Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu”nda bulunmaları gerekmektedir.
7-) Muhammen Bedel: 400.000,00 TL (KDV Hariç),
8-) Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 25. Maddesi kapsamında Muhammen
bedelin %3'ü olan, 12.000,00 TL.'dir
9-) İhalenin yapılması: Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye Katılmak için istenen Belgeler:
Gerçek Kişiler İçin:
1-) 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu
belirtir, ihale tarihi itibariyle son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Oda Kayıt Belgesi”nın aslı ya da
Noter Onaylı örneği,
2-) 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu
belirtir, ihale tarihi itibariyle, son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Tasdiknamesi”nin aslı ya da Noter Onaylı örneği,
3-) Oda kaydı ve esnaf sicil kaydı bulunmayan kişiler için 1. ve 2. Maddelerde istenen evraklar
yerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'den alınacak Sicil / Oda Kaydı olmadığına dair
yazı/sorgu,
4-) Vergi Dairesi'nden veya e-devlet üzerinden alınmış Mükellefiyet durumunu gösteren belge,
5-) İzmir İl sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir, Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet
üzerinden alınmış güncel “Adres Bilgileri Raporu” veya "Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres
Belgesi",
6-) “Nüfus Cüzdanı” / “Kimlik Kartı” veya kayıp olması durumunda Nüfus Müdürlüklerinden alınmış
"Geçici Kimlik Belgesi" nin fotokopisi,
7-) Resmi kurumlara verilmek üzere e-devlet üzerinden alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi", adli sicil
kaydı veya arşiv kaydının bulunması durumunda “Karayolu Taşıma Yönetmeliği'”nde belirtilen
suçlardan (4.Maddesi'nin (ıı) bendi ile 34. Maddesi'nin (d) bendinde tarif edilen suçlardan)
olmadığına dair Avukat tarafından onaylanmış “Matbu Saygınlık Belgesi”,
8-) Üzerine tescilli başka bir tahditli ticari plaka bulunmadığını belirtir İzmir Valiliği İl Trafik Tescil
Şube Müdürlüğü veya İlçe Trafik Tescil Büro Amirliklerinden alınmış güncel “Pol-Net Kayıt Belgesi”

aslı, (herhangi bir nedenle iptal edilen tahditli ticari plaka kaydının bulunması durumunda söz
konusu plakanın boşa çıkarıldığını belirtir ARTES - Tescil İşlem Sonuç Belgesi)
9-) “Sürücü Belgesi” fotokopisinin (2016 öncesi eski tip ehliyetlerde minibüs veya otobüs cinsi araç
kullanacak en az B veya D sınıfı, 2016 sonrası yeni tip ehliyetler için en az D1 veya D sınıfı sürücü
belgesine sahip olunacak) Noter onaylı örneği,
10-) Geçici Teminatın yatırıldığına dair Makbuz.
Şirket Adına Şirket Ortağı Kişiler İçin:
1-) 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu
belirtir, ihale tarihi itibariyle son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” aslı,
(aynı şirket için yapılacak başvuruların birden fazla olması durumunda diğer dosyalara fotokopisi
konulacak)
2-) 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, şoförlük mesleğini seçmiş olduğunu
belirtir, ihale tarihi itibariyle son altı ay içerisinde düzenlenmiş “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,
(aynı şirket için yapılacak başvuruların birden fazla olması durumunda diğer dosyalara fotokopisi
konulacak)
3-) Kişinin Şirketin ortağı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden alınacak “Ortaklık Durum
Belgesi” nin güncel tarihli aslı, (aynı şirket için yapılacak başvuruların birden fazla olması
durumunda diğer dosyalarda fotokopisi konulacak)
4-) İzmir İl sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir, Nüfus Müdürlüklerinden veya e-devlet
üzerinden alınmış güncel “Adres Bilgileri Raporu” veya “Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres
Belgesi” ,
5-) Şirket ortağının Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı veya kayıp olması durumunda Nüfus
Müdürlüklerinden alınmış "Geçici Kimlik Belgesi" nin fotokopisi,
6-) Şirket ortağının Resmi kurumlara verilmek üzere alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi", adli sicil
kaydı veya arşiv kaydının bulunması durumunda “Karayolu Taşıma Yönetmeliği'”nde belirtilen
suçlardan (4.Maddesi'nin (ıı) bendi ile 34. Maddesi'nin (d) bendinde tarif edilen suçlardan)
olmadığına dair Avukat tarafından onaylanmış “Matbu Saygınlık Belgesi”,
7-) Şirket ortağı üzerine tescilli başka bir tahditli ticari plaka bulunmadığını belirtir İzmir Valiliği İl
Trafik Tescil Şube Müdürlüğü veya İlçe Trafik Tescil Büro Amirliklerinden alınmış güncel “Pol-Net
Kayıt Belgesi” aslı, (herhangi bir nedenle iptal edilen tahditli ticari plaka kaydının bulunması
durumunda söz konusu plakanın boşa çıkarıldığını belirtir ARTES - Tescil İşlem Sonuç Belgesi )
8-) Ortağı olduğu Şirket üzerindeki tahditli ticari plakaları gösterir İzmir Valiliği İl Trafik Tescil Şube
Müdürlüğü veya İlçe Trafik Tescil Büro Amirliklerinden alınmış güncel “Pol-Net Kayıt Belgesi” aslı
(herhangi bir nedenle iptal edilen tahditli ticari plaka kaydının bulunması durumunda söz konusu
plakanın boşa çıkarıldığını belirtir ARTES - Tescil İşlem Sonuç Belgesi) (Şirket üzerine kayıtlı
tahditli ticari plaka sayısının ortak sayısından fazla olduğunun tespiti halinde başvuru
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Aynı şirket için yapılacak başvuruların birden fazla olması
durumunda diğer dosyalara fotokopisi konulacak)
9-) Şirket ortağının “Sürücü Belgesi” 'nin; (2016 öncesi eski tip ehliyetlerde minibüs veya otobüs
cinsi araç kullanacak en az B veya D sınıfı, 2016 sonrası yeni tip ehliyetler için en az D1 veya D
sınıfı sürücü belgesine sahip olunacak) Noter onaylı örneği,
10-) Ortağı olduğu şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi veya e-devlet üzerinden alınmış Şirketin
Mükellefiyet durumunu gösteren güncel belge,
11-) Geçici Teminatın yatırıldığına dair Makbuz,

