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TARSUS BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE  AMBALAJ ATIKLARININ
TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İHALE ŞARTNAMESİ

GENEL HÜKÜMLER
Madde 1: İdari Bilgiler
İdare : Tarsus Belediyesi
Adres : Tozkoparanzahit Mahallesi Kasımgülek Bulvarı Belediye Tesisleri Tarsus/MERSİN
Telefon: 0324 616 34 95-98 (pbx)
E-mail : temizlikisleri@tarsus.bel.tr

İHALENİN KONUSU  VE  TANIMLAR

Madde 2 : İşin Konusu Niteliği

Belediye sınırları içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12’ nci maddeleri,
29/06/2011  tarihli  ve  644  Sayılı  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığının  Teşkilat  ve  Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8 ‘inci maddelerine dayanılarak 27/12/2017
tarih  ve 30283 sayılı  Resmi Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe giren “Ambalaj  Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca Tarsus Belediyesi hizmet sınırları içerisinde (179 mahallede)
oluşan ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması
ve  değerlendirilmesi  işi  ,  2886 Sayılı  Devlet  İhale  Kanunun 35/a Maddesine göre Kapalı
Teklif Usulü ile yapılacak İhale Neticesinde 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Yüklenici; Belediye sınırları içerisinde Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kontrolünde  ambalaj  atıklarının  (kağıt,  karton,  plastik,  cam,  metal,  kompozit,  ahşap)
kaynağında  (kamu  kurum  ve  kuruluşlar,  site  ve  apartmanlar,  marketler,  satış  noktaları,
büfeler, lokantalar, oteller, okullar, hastaneler, AVM’ler, sağlık ocakları vb.) evsel nitelikli
atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim
uygulamasına dönüşmesi için 27/12/2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe  giren  “Ambalaj  Atıklarının  Kontrolü  Yönetmeliği”  uyarınca  toplama sisteminin
kurulmasını üstlenir.  

Madde 3 : Tanımlar

İdare : Tarsus Belediyesi (Temizlik İşleri Müdürlüğü) 
Yüklenici :  İhaleyi  kazanan  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı’ndan

Lisanslı Firma 
Denetim Birimi : Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 
Bakanlık : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Kanun :2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanunu,  2872  sayılı  Çevre

Kanunu 
Yönetmelik :27/12/2017  tarih  ve  30283  sayılı  Ambalaj  Atıkları

Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atığı : Üretim artıkları hariç, Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki
atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj malzemesini, 
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Ambalaj Atıkları Yönetim Planı : Belediyelerin bu Yönetmelikte yer alan sorumlulukları
kapsamında ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin yürütülecek çalışmalar ile bu çalışmaların
kimler tarafından nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını gösteren ambalaj bilgi sistemi
üzerinden hazırlanan eylem planını, 
Geri Dönüşüm :  Atık  Yönetimi  Yönetmeliğinin  4  üncü  maddesinin
birinci fıkrasının (z) bendinde tanımlanan işlemleri, 
Toplama Ayırma Tesisi (TAT) :  Ambalaj  atıklarının  toplandığı  ve  cinslerine  göre
sınıflandırılarak ayrıldığı ambalaj atığı işleme tesisini ifade etmektedir.

Madde 4 : Sözleşme Süresi

Sözleşmenin süresi; sözleşmenin imzalanmasına müteakip  3 (üç) yıldır.

Madde 5 : Muahammen Bedel ve Teminatlar

İhalenin muhammen bedeli KDV dahil yıllık 184.086,88 TL’ dir. 
Geçici teminat, tahmin edilen muhammen bedelin %3’ü olup  5.522,61TL.’dir. Nakit

olarak  yatıracak  olanlar  Tarsus  Belediyesi  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  Gelir  Yöneticiliği
veznesine ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:30’ dan önce yatırması ve vezneden alınacak
makbuzu  teklif  mektubu  ile  birlikte  dış  zarfa  koymaları  gerekmektedir.  Banka  teminat
mektubu olarak verilecekse, aynı miktar geçici temnatı limiti dahili Banka Teminat Mektubu
2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  27.  maddesine  uygun  olarak  düzenlenmiş  teyitli ve
SÜRESİZ olacaktır.

Kesin teminat; ihale bedelinin % 6’sı olup 11.045,21 TL dir.

Madde 6 : Ödeme

Kira bedeli yıl üzerinden hesaplanan ihale konusu işin birinci yıl için kira bedeli ihale
bedelidir.  Birinci  yıl  kira  bedelinin  TAMAMI isteklinin  ihalenin  uhdesinde  kaldığının
kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde sözleşme yapılırken, Tarsus Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği ’ne yatırılacaktır. Vadesinde ödenmeyen kira bedeli
21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.
maddesinde belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmak sureti  ile tahsil  edilecektir.  (  7
Ağustos 1994 gün ve 22014 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle değiştirilmiştir.)

İkinci  ve  müteakip  yıllar  ihale  bedelleri,  Bakanlık  tarafından  açıklanan  yeniden
değerlendirme oranında  ARTTIRILACAKTIR. Diğer yıllara ait ihale bedelleri ise ilk yıla
ait ihale bedelinin ödendiği tarih itibarine rastlayan günde peşin olarak Tarsus Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılır.

Muhammen bedele KDV dahildir..  Tahakkuk eden KDV sözleşme yapılırken peşin
olarak tahsil edilir. İhaleyi alan istekli ihale sözleşmesini imzalarken ihale bedeli üzerinden
İhale Damga Vergisini, İhale Karar Pulunu ve Sözleşme Damga Vergisini peşin olarak Tarsus
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılır.



Madde 7 :  Bu ihale ile ilgili şartname bedeli,  500,00 TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gelir  Yöneticiliği  veznesine  yatırılarak Tarsus  Belediyesi  Temizlik  İşleri  Müdürlüğünden
alınacaktır. Şartname ücretsiz olarak Temizlik İşleri Müdürlüğünde incelenebilir.

Madde 8 : İhaleye katılabilmek için;

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre izin ve lisansının konusu Ambalaj Atığı Toplama
ve Ayırma olan Çevre İzni ve Lisans Belgesi ve/veya Geçici Faaliyet Belgesi aranır.
b) İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge,
c) İkametgâh Belgesi,
d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
e) Geçici Teminat makbuzunun aslı,
f) Şartname bedel makbuzunun aslı,
g) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak,
ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,
h) Belediyemize, Maliye ve SGK borcu yoktur yazısı,
ı) İhaleye katılan isteklinin Noterden yıl içinde alınan imza sirküsü,
i) İstekli adına ihaleye vekâleten katılıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden
2020 yılı içinde alınmış vekâletnamesi ile vekâleten katılanın 2020 yılı içinde alınmış noter
tasdikli imza sirküsü,
j)Tüzel  kişilerde  ise  yukarıdaki  şartlardan  ayrı  olarak  idare  merkezinin  bulunduğu  yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi veya kişilerin
tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden 2020 yılı içinde alınmış vekâletname
ve Noterden 2020 yılı içinde alınan imza sirkülerini,
k) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
l) 05/08/2020 tarihinde yapılacak ihale için Teklif Mektubu belgelerini, en geç 05/08/2020
Çarşamba günü saat 09:00’a kadar, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim
etmeleri gerekmektedir.
m) %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge aslı veya banka teyit mektubu.
n)  İhaleye  katılabilmek  için  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunun  hakkında  yönetmelikte
belirtilen niteliklere haiz olmak.
o) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
ö) Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2020 yılı içinde alınan noter
tasdikli vekalet örneği ve imza sirküsü.


