
KENT MOBİLYALARI KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- İhalenin konusu: 

1.1. İlimiz Selçuklu, Karatay, Meram ilçelerinde mevcut kent mobilyalarının (40 adet 

Megalight, 20 adet Megaboard, 525 adet Bilboard, 50 adet Refüj (iki yüzlü) Bilboard,  250 adet 

Raket Reklam Panosu,10 adet dönerli raket reklam panosu, 325 adet Otobüs Durağı ve Raket 

Reklam Panosu, 72 adet Tramvay İstasyonu ve 107 adet Raket Reklam Panosu ile bu duraklara ait 

çevre birimleri bakım, onarım ve temizliği karşılığında işletilmesi, 

1.2. İlimiz merkezindeki Selçuklu, Karatay, Meram ilçelerinde İdaremiz tarafından 

belirlenecek yerlere mevcut ünitelere ilave olarak; 80 adet Bisiklet Durağı ve 1000 adet Bisiklet, 

100 adet Bilboard Dönerli, 20 adet Megalight, 10 adet Megaboard, 51 adet Raket Reklam Panosu, 

45 adet Dönerli Raket Reklam Panosu, İdareye ait mevcut duraklara 125 adet Raket Reklam 

Panosu reklam ünitesinin teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre yapılması montajı, bakımı, 

onarım ve temizliği karşılığında işletilmesi, 

1.3. İlimiz Belediye sınırları içerisinde ki Kadınhanı, Kulu, Karapınar, Cihanbeyli, Ilgın, 

Seydişehir, Çumra, Akşehir, Beyşehir, Ereğli İlçelerinde İdaremiz tarafından belirlenecek yerlere; 

(Toplam 320 adet Bilboard, 14 adet Megalight, 40 adet Durak Raket Reklam Panosu, 350 adet 

Raket Reklam Panosu) belirtilen Kent Mobilyalarının teknik şartnamede belirtilen özelliklere 

göre yapılması, montajı, bakımı, onarımı ve temizliği karşılığında reklam ünitelerinin işletilmesi, 

Haklarının 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir. 

2 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: 

2.1. İhale 06.11.2018 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

3 - İdarenin Yetkisi: 

3.1. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen 

serbesttir. 

4 - Muhammen bedel ve geçici teminatı ile ihalenin yapılış şekli: 

4.1. İhale konusu işin 2019 yılı yıllık kira muhammen bedeli 7.500.000,00 TL + KDV’dir. 

4.2. Geçici teminatı muhammen bedelinin % 3’ü 225.000,00 TL’dir. 

4.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü 

artırma suretiyle yapılacaktır. 

5- İhaleye Girebilme Şartları ve istenen belgeler : 

5.1. Dilekçe 

5.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

5.3.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi, 

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 



5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

5.4.1. Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi, 

5.4.2. 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 imza sirküleri, 

5.5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

5.6. Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 

5.9 5.10, 5.11’deki belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

5.7. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli İdaremiz veznesine yada banka hesabına 

yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde 

belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

5.8. Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli 2017 yılına ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri sunacaktır. 

5.9. İhale konusu olan açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren geriye 

doğru son beş yıl içerisinde toplam (bir veya birden fazla olarak), en az muhammen bedel miktarı 

kadar kiralama veya işletme işleriyle ilgili iş deneyimini gösterir belgeyi ibraz edecektir (İş 

bitirme, iş deneyim, iş durum vb.). Ortak girişim olması halinde pilot ortakların muhammen 

bedelin tamamını, diğer ortak/ortakların ise en az muhammen bedelin % 30’u oranında iş 

deneyimini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekir. 

5.10.  2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname, 

5.11. Sosyal Güvenlik Kurumlarına borcu olmadığına ilişkin belge, 

5.12. İdari ve Teknik şartname bedeli 500,00 TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair 

makbuz aslı, 

5.13. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf. 

6- İhale şartnamesi ve eklerinin Nereden temin edileceği ve Şartname bedeli: 

6.1. İhaleye ilişkin idari ve teknik şartname ve ekleri, Konya Büyükşehir Belediyesi 

Belediye Sarayı Kat:5 No: 513 adresindeki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Servisinden 

500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. 

7-İstenen belgelerin verilmesi: 

7.1. İsteklilerin ihale günü olan 06.11.2018 Salı günü en geç saat 14.00’e kadar teklif 

zarflarını Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No:2 Kat:3 Selçuklu/Konya adresindeki 

Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına vermeleri şarttır. 

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

8. Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve işbu ilanın 7. 

maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir. 

İlan olunur. 8651/1-1 


