
 

290 ADET DİREK VE 2010 ADET KUTU TİPİ BİLGİ BÖN LEVHALARININ (560 ADEDİNE 

REKLAM ALABİLMESİ KAYDIYLA) REKLAM KARŞILIĞI İMALATI, NAKLİ, KAZISI, 

MONTAJI VE 3 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. İhalenin konusu: Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulvar, cadde ve 

meydanlarda idare tarafından belirlenecek noktalarda belirtilen özelliklerde 290 adet direk ve 
2010 adet kutu tipi bilgi bön levhalarının (560 adedine reklam alabilmesi kaydıyla) reklam 
karşılığı imalatı, nakli, kazısı, montajı ve 3 yıl süreyle işletilmesi işi, artırıma esas muhammen 
bedeli yüklenicinin reklam işinden elde edeceği yıllık brüt cironun en az %15'i olup, bu bedel 3 
(Üç) yıl için toplam 6.413.823,78-TL+KDV tahmini bedelden aşağı olmamak şartıyla, 3 (Üç) yıl 
için 192.415-TL geçici teminat bedeli alınmak suretiyle idari ve teknik şartname esasları 
doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 
ihale edilecektir. 

2. İdari ve teknik şartname Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı 
Sistem Dairesi Başkanlığı’ndan mesai saatleri içinde görülebilir ve ihaleye katılabilmek için 
1.000-TL karşılığında temin edilebilir. 

3. İhale 09.12.2021 tarihi Perşembe günü saat 14:00’te Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır. 
GERÇEK KİŞİLERDEN; 
4.1. Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge, 
4.2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, 

(İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının idare tarafından aslı görülmüştür ibareli 
sureti veya noter onaylı sureti) 

4.3. Esnaf ve Sanatkâr Odası veya Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.5. Tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ile elektronik posta adresleri 
bildirimi, 

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, 
4.7. İhaleye katılan gerçek kişinin Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, 
4.8. Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler 

Dairesi Başkanlığından alınan ‘Borcu Yoktur Yazısı’, 
4.9. Vergi durumu bildirgesi veya belgesi (2015-2020 yıllarına ait gelir veya kurumlar 

vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2021 yılında alınmış belge vermesi.) 
4.10. Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli son üç yıla ilişkin bilanço ve gelir gider tablosu  

ile Vergi Dairesinden alınmış tasdikli belge, 
4.11. Son 5 yılda yaptığı işlere ilişkin belge, 
4.12. SGK’ya borcu olmadığına ilişkin belge, 
4.13. İsteklilerin sermayesinin en az 1.000.000-TL olduğuna daire belge, 
4.14. İdari ve teknik şartname temin bedeli yatırıldığına ilişkin belge. 
TÜZEL KİŞİLERDEN; 
4.15. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, 
4.16. Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 



 

4.17. İlgisine 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, 

4.18. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin 4.2, 4.3,4.9, 4.10 da belirlenen esaslara göre temin edecekleri belge (Ortak girişimciler 

ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı; ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı 

Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının 

alınması mecburiyeti vardır), 

4.19. İsteklilerin ortak girişim halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi (İhale Üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık 

Sözleşmesi verirler. Ayrıca; grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen 

veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.), 

4.20. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.21. Tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ile elektronik posta adresleri 

bildirimi, 

4.22. Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge, 

4.23. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair Mali 

Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan ‘Borcu Yoktur Yazısı’, 

4.24. İhaleye katılan şirketin yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka kaydı 

getirilmesi, 

4.25. Vergi durumu bildirgesi veya belgesi (2015-2020 yıllarına ait gelir veya kurumlar 

vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2021 yılında alınmış belge vermesi.), 

4.26. Yeminli Mali Müşavirlerce tasdikli son üç yıla ilişkin bilanço ve gelir gider tablosu 

ile Vergi Dairesinden alınmış tasdikli belge, 

4.27. Son 5 yılda yaptığı işlere ilişkin belge, 

4.28. SGK’ya borcu olmadığına ilişkin belge, 

4.29. İstekliler, sermayesinin en az 1.000.000 TL olduğuna daire belge, 

4.30. İdari ve teknik şartname temin bedeli yatırıldığına ilişkin belge. 

5. Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi 

adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal 

edilecektir. 

6. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve artırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

7. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 09.12.2021 Perşembe günü ihale saatine 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına 

(Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli 

taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale 

dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 

işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 

Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. 

İLAN OLUNUR. 
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