TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI-TAŞINMASI, STERİLİZASYON
TESİSİ İŞLETİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin 10 (on) yıl
müddetle işletme bedeli ve saha kira bedeli alınarak işletilmesi ve mevcut sterilizasyon cihazının
sökümü yapılarak yerine en az on iki (12) ton/gün kapasiteli yeni sterilizasyon cihazının
kurulması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a), 37 ve müteakip maddeleri hükümleri
çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
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Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin;
1. Kanuni ikametgâhı olması
2. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler
İçin),
3. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı
4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
7. Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin%3’ü oranına tekabül eden 675.916,20-TL)
bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu kabul edilir.
8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile
ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,
9. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali
Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir.)
10. Günlük 4 (dört) ton ve üzeri kapasiteli tıbbi atık toplama, taşıma ve sterilizasyon tesisi
yapıp en az 5 yıl süreyle işlettiğine dair belge(İdareden alınan detaylı yazı/sözleşme örneği)
11. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanı,
12. SSK ve Vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge,
13. Sermaye durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
14. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
15. İşletmeci, bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini
doldurmamış Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemleri içerikli TS EN/ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi, TS EN/ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem belgesine ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Standardı belgelerine ve ihale tarihinden önce alınmış bahse konu iş ile ilgili olarak
geçerlilik süresini doldurmamış TSE COVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi
16. İstekliler, 4. maddede sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini ibraz eder. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil
Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.
17. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur.
18. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce İDARE’nin yetkili personeli
tarafından “aslı İDARE’ce görülmüştür” veyahut bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı
kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflere ekleyebilirler.
19. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak iş süresi boyunca en az 2 (iki)
adet lisanslı araç çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname,
20. İdari Şartname’de istenilen diğer belgelerle birlikte ihale tarihi ve saatinde Encümen
Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları ilan olunur.
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