
 

NİZİP KATI ATIK DEPOLAMA ALANINA ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURULMASI 
VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Madde 1: İşin Konusu 
Gaziantep ili, Nizip ve Karkamış ilçelerinde oluşan evsel nitelikli atıkların depolandığı 

Nizip Katı Atık Depolama Alanına gelen günlük yaklaşık 150 ton katı atığın düzenli depolanması 
sonucu, atıklar içesinde bulunan organik atıkların fiziksel ve biyolojik olarak parçalanması 
sonucu oluşan deponi gazından (LFG) elektrik enerjisi elde edilmesi amacıyla, yürürlükteki 
mevzuatlara uygun şekilde tesisin projelendirmesi, her türlü izin ve onayların alınması, tasarım ve 
tesis inşaat işlerinin yapılması ve elektrik üretim tesisi kurulması ve 10 yıl süre ile işletilmesi 
işidir. 

Madde 2: Muhammen Bedel ve İhalenin yapılış şekli 
Yüklenici tarafından katı atık düzenli depolama sahasından çıkan metan gazından elektrik 

üretim tesisi kurma ve bu tesisi, kurulum bittikten sonra 10 yıllığına işletme hakkına istinaden, bu 
tesisler yüklenici tarafından yer tesliminden itibaren planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve 
işletmeye alınması işleri 1 yıl içinde tamamlanarak elektrik üretimine başlanacaktır. Yüklenici 
elektrik üretiminden ve bu işle alakalı diğer tüm gelirlerden elde edeceği brüt gelirden, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi’ne yetki bedeli karşılığı KDV hariç en az % 15 oranında pay verecektir. 
İşin 10 yıllık muhammen bedeli KDV hariç 10.576.292,40-TL (Tesiste elektrik enerjisinin 
satışından kaynaklanan 420.905,10-TL/ay ’dan, Belediyemizin alacağı gelir payı minimum % 15 
olarak hesaplanacak olup, bu tutar 63.135,77-TL ‘ye tekabül etmektedir.  10 (on) yıllık 
muhammen bedel KDV hariç 7.576.292,40.-TL+Nizip Katı Atık Düzenli Depolama alanının 
aylık kira bedeli KDV hariç 25.000,00-TL olmak üzere 10 yıllık kira bedeli 3.000.000,00-TL 
olup, işin toplam muhammen bedeli 10.576.292,40-TL) ‘dir. İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet 
İhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü Artırma suretiyle ihale 
yapılacaktır. 

Madde 3: İşin Süresi 
İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 10 yıldır. 
Madde 4: İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli : 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz İhale Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. 
Madde 5: Geçici Teminat Miktarı: 
Toplam muhammen bedel olan 10.576.292,40-TL ’nin % 3 geçici teminat tutarı 

317.288,77.-TL ’dir. % 3 geçici teminatı Belediyemiz Veznesi ya da T. Vakıflar Bankası 
Şehitkâmil Şubesi nezdindeki Büyükşehir Belediyemize ait IBAN NO: TR22 0001 5001 5800 
7290 4046 01 nolu hesaba nakden yatırılabilecek veya Bankalar ve özel finans kurumlarının 
verecekleri süresiz teminat mektuplarını Belediyemiz İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne 
vereceklerdir. Geçici teminat miktarı ihale sırasında yükseldiği takdirde bu yükselen miktara göre 
%3 geçici teminat tamamlanacaktır. 



 

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 

a) Tedavüldeki Türk parası, 
b) Bankalar ve Özel Finans Kurumlarını tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 

26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit içi banka teminat mektupları. 
c) Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve hazine bonoları (nominal değerleri 

üzerinden) 

d) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı 
bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya 
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya 

özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 
Madde 6: İhalenin Tarihi ve Yapılacağı Yer 

İhale 4 EYLÜL Cuma günü saat 15.00’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen 
Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. 

Madde 7: İhaleye Girebilme Şartları 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
A. İÇ ZARF 
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 
edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 
B. DIŞ ZARF 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 
numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası 
veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ihale yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

ç.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Nüfus Cüzdanı 
fotokopisi 



 

ç.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Limit Dâhili 
Banka Geçici Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz 
tahviller de kabul edilir.) 

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim 
beyannamesi, 

g) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 
kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel 
müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde 
düzenlenmiş olması gerekir. 

ğ) İsteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, 
h) S.G.K. ’dan alınacak prim borcu olmadığına dair belge, 
ı) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname 
i) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 
k) İstekli gerçek kişi ise kanuni ikametgâh adresi 
l) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
a. İhale tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde, yurtiçinde veya yurtdışında; tek bir 

işe ait belge ile günlük en az 400 ton/gün kapasitede katı atık depolama alanını bertaraf ettiğini 
gösterir resmi kurum veya kurumlardan alınmış belge, 

b. İhale tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde, yurtiçinde veya yurtdışında; tek bir 
işe ait belge ile çöp gazından 2 MWh enerji ürettiği veya elektrik enerjisi tesisi işlettiğini yada 
yaptığını gösteren belge, 

c. Son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme ile yaklaşık yatırım maliyetinin en 
az 15.000.000,00 TL (onbeşmilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere, atık bertarafı veya 
işlenmesi ile ilgili makine, cihaz ve ekipman temini, montajı ve işletmeye alınması konusunda iş 
bitirme belgelerinden en az birini sunmaları zorunludur. 

m) Katı atık depolama sahası idari bina, sahadaki yollar, kantar ve çevresinin temiz 
tutulması amacı için ihale ilan tarihi itibariyle isteklilerin kendi malı veya kiralanmış şartı olan 2 
adet Süpürge Makinesi (En Az 10 m3 – En Çok 12 m³ Kapasiteli, Hidrolik tertibatlı toz toplama 
üniteli fitre sistemli vakumlu süpürge özellikli, azami yüklü ağırlığı en az 25.000 kg, Motor gücü 
en az 280 kw, Model yılı en az 2015 model ve üzeri olacaktır.) ‘ne ait Araç Ruhsatı (kiralanmış 
araçlarda sözleşme) ve teknik belgeleri teklif dosyasında sunacaklardır. 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 
isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 6568/1-1 


