ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT HAFRİYAT DÖKÜM ALANLARININ
İŞLETİLMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR
Adana Büyükşehir Belediyesi - Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su
Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Tem. Hizm. Tic. ve San. A.Ş.’den:
Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri
Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.’nin uhdesinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesine Ait
Hafriyat Döküm Alanlarının İşletilmesinin Kiraya Verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur.
1 - İşin süresi 24 (Yirmidört) aydır. 24 aylık toplam muhammen kira bedeli KDV hariç
18.000.000,00 TL, Geçici Teminatı ise 540.000,00 TL’ dir.
2 - İhale 24.09.2019 Salı günü saat 14:00'da Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi 61017
Sokak No: 2 Adana Ticaret Borsası Kat: 7 Seyhan/ADANA adresinde toplantı salonunda
yapılacaktır
3 - İhale şartnamesi ve ekleri Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su
Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. Satın Alma biriminde mesai
saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00 TL’ dir.
4 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda istenilen evrakları 24.09.2019 Salı günü saat
12:00’ a kadar Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri
Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. 2. katta bulunan Evrak Kayıt Bölümüne sıra numarası
alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
5 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:
5.l. Kanuni İkametgâh belgesi,
5.2. Türkiye'de tebligata uygun adres göstermesi ,
5.3. İsteklinin Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı olduğunu gösterir 2019 yılına ait belge,
5.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
5.3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.4. Adana Ulaşım Org. Tur. Zir. Su ve Su Tes. Gıda ve Et Ürün. Temiz. Hizm. San ve
Tic. A.Ş adına alınmış 540.000,00 TL tutarındaki geçici teminata ait dekont veya banka teminat
mektubu,
5.5. İmza sirküleri.
5.5.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
5.5.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.5.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel
kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
5.7. İlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmış gelir/kurumlar vergileri ve
SGK borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları
5.8. İhaleye teklif verenler için 2886-4734-4735 sayılı Kanunlara göre cezalı
olmadıklarına dair yazılı beyanı

5.9. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri
5.10. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi
veya yine asgari % 10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu
genel müdürlük teyitli olacaktır)
5.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,
5.12. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu
5.13. Dosya alındı makbuzu,
6 - İstekliler tarafından ihale için istenilen belgeler ile teklif mektubu idareye verildikten
sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın
değiştirilmesi veya eksik evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7 - Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
8 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
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