
BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI

işixix rinaya vnniıvrrsixr, »ıin iHaı,r iı,ı,xı

ı-) iHaı,n KoNusu işiN xirnr,iĞi, yrni vn ıvıixıı.Rı:

Belediyemiz sırurları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan
ayn toplanm4 taşınm4 aynştınlma ve değerlendirme hakkının l yıl (l2 Ay) siire ile
verilmesi.

2_) ŞARTNAME vE EKLEnİNİN cÖnÜı,ncnĞİrunıvrİN nnİı,BCEĞİ YER:
İhale Şartnameleri mesai saatleri içinde Bafra Belediye Başkanhğı Temizlik İşleri

Müdtirlüğiinde görülebilir veya 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

3_) iSTENEN BELGELER:
ı1 İhale katılım dilekçesi
a) Tebligat ve İkametgAh adresi gösterir form
b) Kanuni ikametgdh belgesi
c) Gerçek kişilerde Nüfus ciizdanı fotokopisi, Tiizel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile

imza sirküleri,
d) İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tiizel (şirket müdüriiniin veya şirket adına

ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihale yasaklısı olmamak) ilgili
makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

e) Noter tasdikli İmza beyannamesi
f) Geçici teminatın Belediye veznesine yatınldığına dair makbuz veya mektubr1
g) Her sayfası ayn ayn imzalı, idareden ahnmış Şartname ve şartname bedelinin

ödendiğine dair makbuz
h) Vekilet durumunda noter tasdikli vekdletname
i) Belediyemizden alacaklan borcu yoktur yaz.sı
j) "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma" faaliyet konulu Çevre İzin ve Lisans

belgesine sahip olmalıdır. Toplanan atıkların aynlmasını sağlamak için Çewe, Şehircilik ve
İtlim Değişikliği Bakanlığı'ndar/İl Müdürlüğü'nden onaylı Tehlikesiz Atıklaı Toplama
Ayırma belgeli/lisanslı tesis kullanılacaktır.(Lisans tarihleri ihale güntinde geçerli olacaktır.)

k) Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi 2. Tip tesis kriterlerini taşıdığına dair Çewe,
şehircilik ve İkıim Değişikliği İ ıııuatırıiıgrınden/ çevre, şehircilik ve İkıim Değişikliği
Bakanlığından almış oldukları y a^ v ey a bel gesi

+1İrıı.r,nNİN:
Yapılacağı Yer

Yukanda belirtilen iş, 2886 sayılı Devlet
göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

Kanununun 35lcve 45. maddelerine

: Bafra Belediye Başkanlığı
Alparslan Türkeş Parlı Toplantı Salonu
:l4 Ekim 2022 Cuma Günü l0.00'da
yapılacaktrr.
:l3 Ekim 2022 Perşembe Günü 17.00'a kadar

Sıra
No İşin Adı Muhammen

Bedel (Yıllık)
Geçici

Teminat
ihale
Tarihi

14.|0.2022
10:00

l
ambalaj Atıklannın Evsel Nitel ikli Atıklardan

Ayn Toplanma, Taşınma, Aynştınlma ve
Değerlendirilmesi

200.000,00 TL 6.000,00 TL
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İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine
ekleyerek ihale dosyasını, Büyükcami mahallesi Cami Kebir Caddesi No: l adresinde bulunan
Bafra Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdiirlüğiine en geç 1311012022 Peryembe Günü
saat:17.00'a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gtin ve saatten soffa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen
belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gtin ve saate kadar ulaşması gerekir.
Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
gereğince ilan olunur.
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