
OTOBÜS HATLARININ 10 (ON) YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Bitlis Belediye Başkanlığından: 
Belediyemiz Kitle taşımacılık hizmeti işine ilişkin Otobüs hatlarının kullanım hakkının 10 

(On) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35./a maddesi gereğince kapalı teklif 
usulüyle kiraya verilmesi işidir. 

1-İDARE : Bitlis Belediye Başkanlığı  
2-İHALE TARİHİ VE SAAT : 29.11. 2021 Pazartesi günü saat 10.00 
3-İHALENİN YAPILACAĞI YER : Bitlis Belediyesi Meclis salonu 
4-. OTOBÜS SAYISI : 100 Adet Yolcu (Koltuk kapasitesi (18 adet 

araç 17+1) (82 adet 21+1 arasında toplam 100 
adet otobüs) 

5-OTOBÜSLERİN KALKIŞ NOKTASI : Arap Köprüsü Mevkii 
6-TOPLAM GÜZERGÂH SAYISI : 10 
6–1- Güzergâhlar Teknik şartnamenin EKLER GÜZERGÂH maddesinde belirtilmiştir 
7-MUHAMMEN BEDEL : 21.647.997,27 TL. 
8-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI   
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir 
8.1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
1)  
2) Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi olması halinde, mevzuatı gereği Karayolu Yolcu 

Taşıma Ticaret siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk 
ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış. Ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
1) Kooperatifler ilgisine göre kooperatif yöneticileri üyeleri veya kurucuları belirten son 

durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu husus doğrulayan belgeleri ile kooperatifin noter 
tasdikli imza sirküleri 

2) Karayolu Yolcu Taşıma Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi olması halinde, ilgisine 
göre Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi üyeleri veya kurucuları ile Karayolu Yolcu Taşıma 
Kooperatifi yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi noter tasdikli imza sirküleri. 

d) Teklif mektubu, 
e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) Bu madde boş bırakılmıştır 
h) Belediye Borcu Yoktur belgesi 
ı) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge. 

 



İ) Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz. 
J) İlgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilanço 
k) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu 
l) Son 10 yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri ile ilgili deneyimi gösteren 

belgeler 
m) İhale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına 

veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve belgeler 
n) İhale konusu hizmet işlerinde yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin 

eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler 
o) İhale konusu işi yerine getirilebilmesi için gerekli görülen araç sayısının en az %45 ini 

gösteren ve kooperatifte kayıtlı ve ruhsatlı otobüslere ait belgeler 
ö) İhale konusu işi yerine getirilebilmesi için tesis, makine, teçhizat vb ekip materyallere 

ilişkin belgeler. 
9-BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ: İdari Şartnamenin 6. maddesinde belirtildiği 

gibidir. 
10-İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR: 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ncı maddesinde zikredilen gerek doğrudan gerekse 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış olsa dahi ihale 
feshedilerek geçici teminatı irad kaydedilir. 

11-GEÇİCİ TEMİNAT:  
11-1 İstekliler muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 

vereceklerdir. Muhammen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11-2 Kesin teminat İhale bedeli üzerinden % 6 olarak hesaplanacaktır. 
11.Bu madde boş bırakılmıştır 
11.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından 

istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
12-TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER: 
12.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; 
a) Tedavüldeki Türk Parası. 
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler 
12.2. ( c ) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin nominal 

değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat 
olarak kabul edilir. 

12.3. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı 
bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya 
benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya 
özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

 



12.4. Teminatlar, teminatlar olarak kabul edilen değerlerle değiştirebilir. 
12.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamaz. 
13 SÖZLEŞME, KESİN TEMİNAT ve ÖDEME ŞARTLARI: 
13.1.İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin % 6 sına tekabül eden miktarda ve bu 

Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen değerlerden kesin teminat alınır. 15 gün içerisinde 
geçici teminatını kesin teminatına çevirerek noterce yapılan sözleşmeyi idareye vermek 
zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 
kalmaksızın ihale feshedilerek geçici teminat irad kaydedilir. İstekli kesin teminatı yatırdıktan 
sonra ihale bedelinin % 36’sini 15 gün içerisinde belediyemizin belirlediği bankaya yatıracaktır. 
Aksi taktirde teminatlar irad kaydedilir. Geri kalan % 64’lük kısım ise İşe başlama tarihinden 
sonra, 30 gün sonra ilk taksiti başlamak üzere 52 ayda eşit taksitler halinde fiyat farkı alınmadan 
vade farkı alınmadan belediye hesabına yatırılacaktır. Madde belirtilen değerlerden birini ek 
teminat olarak vermek zorundadır.  

Teminat verilmediği hallerde kalan %64’lük kısımda peşinat ile birlikte nakit olarak 
yatırmak zorundadır. Aksi takdirde teminatlar irad kaydedilir. İhale herhangi bir ihtara gerek 
kalmaksızın tek taraflı fesih edilir. 

14-İŞE BAŞLAMA TARİHİ: 30.02.2022 
15-SÖZLEŞME SÜRESİ: İşe başlama tarihinden itibaren 10 (on)yıldır. 
16-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 
16.1. İÇ ZARFIN HAZIRLANMASI: Teklif mektubunu içeren kapalı iç zarfı Dış zarfa 

konularak yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Bitlis Belediyesi Zabıta müdürlüğüne 
alındı belgesi karşılığında ihale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir. İhale saatinden 
sonra isteklilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Teklif Mektubu; 
Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması, şartname ve eklerinin tamamen 

okunup kabul edildiğinin belirlenmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 
zorunludur. Üzerine kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış 
sayılır. 

16.2. DIŞ ZARFIN HAZIRLANMASI 
Dış zarfa; Teklif mektubunu içeren iç zarf geçici teminat belgesi ve bu şartnamenin 5 inci 

maddesinde istenen belgeler konularak kapatılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 
imzalanır veya mühürlenir. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin 
hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

17-ŞARTNAMENİN ALINMASI 
17.1. Teknik ve İdare Şartname her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Zabıta 

Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname alınacaksa şartname ve 100 Adet Otobüs için 
1.000.00 TL. Bedelle temin edilir. 

17-2 İhaleye katılacak olanların şartname ve eklerini almaları zorunludur. 
 10893/1-1 

 


