TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE BERTARAF EDİLMESİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliğinden:
1-İdarenin
1.1-Adı

: Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliği

1.2-Adresi

: Kabe-i Mescid Mah. G.O.P. Bulvarı Başçıoğlu İş Merkezi No: 158
Kat: 4 Pk: 60100 Merkez-TOKAT

1.3-Telefon ve Faks : 0 356 212 03 35 - 0 356 212 03 35
2-Niteliği, Türü ve Miktarı: Tokat ili sınırları içinde bulunan sağlık kuruluşlarından tıbbi
atık üreten kişi, kurum ve kuruluşlar ile (idarenin ve il müdürlüklerinin onayı dahilinde) diğer il,
ilçe ve belde belediyelerin mücavir alanlarında bulunan tıbbi atık üreten kişi, kurum ve
kuruluşların tıbbi atıklarıda dahil olmak üzere tüm tıbbi atıkların yönetmelik kapsamında çevreye
ve insan sağlığına zarar vermeden toplanması, taşınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisinde
bertaraf edilmesi (veya taşıtılması, toplatılması ve bertaraf ettirilmesine), makine ekipman
kurulumu, bakımı ve onarımı, birlik iletişim ofisi temini, tıbbi atık toplama, denetim araçlarının
temini, işletme yapacak personellerin temini ve tesisin kiraya verilerek 10 yıl müddetle işletilmesi
işi Tokat Turhal Zile Pazar Katı Atık Birliği Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
35. maddesi “a” bendi hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ciro üzerinden %27+ KDV
başlamak suretiyle arttırılarak ve ayrıca 4.500,00 TL/ay + KDV kira bedeli üzerinden
yapılacaktır.
2.1. İş yerinin adresi: İdaremize ait olan 141 ada 134 parselde Tokat İli Turhal İlçesi
Kuşoturağı köyü Sulakbeli mevkiindeki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisini 3.000 m² açık alan
içerisinde 600 m² kapalı alanıyla
3-İşin Süresi: 10.05.2022 işe başlama tarihinden itibaren 10 yıl (on yıl) takvim günüdür.
4-İşe ait Muhammen bedel, Geçici Teminat Miktarı ve İdare Hesapları: İşe ait 10 yıllık
muhammen bedel 17.558.199,11 TL olup, Geçici teminat miktarı 526.745,97 TL (beşyüzyirmialtı
binyüzkırkbeşliradoksanyedikuruş).’dir. Nakit olarak idare hesabına yatırılması durumunda
İdaremize ait Hesap Numarası: “Vakıf Bankası Tokat Merkez Şubesi TR18 0001 5001 5800 7305
7656 90”
5-İhale Yeri, Tarihi ve usulü: İhale 10.02.2022 Perşembe günü saat 14:00’de TokatTurhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliği adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
35. maddesi a bendi gereği kapalı teklif usulüyle cirodan %27+KDV oranından başlamak üzere
artırma ile üzerinden kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İhale dokümanı yukarda verilmiş olan
idare adresinden 2.000,00 TL bedelle 10.02.2022 tarihi saat 12:00’a kadar satın alınabilecektir.
6-İhaleye Girebilme Koşulları:
6.1. İhaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif
verebilecektir.

6.2. İhaleye yerli istekliler katılabilecek olup, yabancı istekliler de %51’i yerli ortak
olmak kaydıyla bu ihaleye katılacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları,
başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır.
Yabancı ortakların ikamet izin belgelerini (İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’ndan
alınmış) beyan etmesi gerekmektedir. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif
kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir.
6.3. İhaleye katılmak üzere istekli kendi adına asaleten/veya başkaları adına vekâleten
sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
6.4. İhaleye girecek firma sahibi ve ortaklarının ihalenin ilana çıkıldığı tarihten en geç bir
hafta önce alınmış adli sicil kayıtları.
6.5. Tebligat ve İkametgâh adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks
numarası ile elektronik posta adresi.
6.6. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, (Ortak
Girişimlerde her bir ortak için)
6.6.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu
yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası'na veya ilgili Meslek Odası'na kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
6.6.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
6.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
(Ortak Girişimlerde her bir ortak için)
6.7.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
6.7.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.8. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (ilk ilan veya son
başvuru tarihinin içerisinde alınmış)
6.9. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (ilk ilan veya son başvuru tarihinin
içerisinde alınmış).
6.10. Vekâleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
6.11. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ve pilot
ortak beyanı,
6.12. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

6.13. İşin muhammen bedelinin %3’ü oranında 526.745,97 TL (beşyüzyirmialtıbin
yediyüzkırkbeşliradoksanyedikuruş) süresiz Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliği
adına geçici teminat mektubu veya Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliğinin
hesaplarına nakit olarak yatırılmış banka dekontu, İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu
ortakları oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerden en az birisine ait olması yeterlidir.
6.14. İstekli tarafından Tıbbi atık sterilizasyon tesisine ait tesis binası, en az 300 kg/saat
kapasiteli otoklav cihazının kurulumunu yaparak, kurulumunu yaptığı tesiste en az 10 yıl süre ile
tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafını yapmış ve sorunsuz bir şekilde
devretmiş olduğuna dair iş kalemlerinin her birini içeren söz konusu işe ait idareden alınmış iş
bitirme belgesi. (İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu ortakları oluşturan gerçek kişi veya
tüzel kişilerden en az birisine ait olması yeterlidir.)
6.14.1. Kurulumunu yapmış olduğu tesiste tıbbi atıkların toplanması, taşınması,
sterilizasyonu ve bertarafı işine ait İş deneyimi belgesinde 10 yıllık işletme süresinin 9 yıllık
kısmı tamamlanmış olması da yeterli olacaktır. Ancak 9 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde
işletmekte olduğuna dair ilgili idareden onaylı iş deneyimi belgesi ve sözleşme süresinin 10 yıl
olma şartı aranacaktır. İlgili işe ait idare ile yapılmış sözleşmenin aslının veya noter onaylı sureti.
6.14.2. İş Deneyimi belgesinde 10 yıllık işletme süresinin 9 yıllık kısmı tamamlanmış
olması durumunda işletme süresinin hesabı inşasını yaptığı tesisin ilgili idaresi tarafından alınmış,
Geçici iş kabul tutanağı, (Bu durumda işletme süresi geçici kabulden sonra 31.12.2021’e kadar
olan süre hesaplanarak tespit edilecektir.)
6.15. Sözleşmesi sunulan işe ait en az 9 yıllık tıbbi atık miktarı döküm belgesi. (İlgili
İdare Tarafından Onaylı)
6.16. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı
idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine
ekleyebilirler.
6.17. Tokat-Turhal-Zile-Pazar Katı Atık Yönetim Birliği’nden alınmış Borcu Yoktur
Belgesi,
6.18. İhaleye ortak girişim olarak teklif veren istekli firmalar için pilot ortak beyanı,
6.19. İhale şartname ve ekleri Birlik ofisinde görülebilir ve 2.000,00 TL karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6.20. İhaleden doğacak kanuni kesintiler, K.D.V. ve damga vergisi yükleniciye aittir.
6.21. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
6.22. İhale saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil
göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
6.23. Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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