
 

MEKANİK AYIRMA VE KOMPOST TESİSİNİN YAPIMI VE 15 (ONBEŞ) YIL SÜRE 
İLE İŞLETİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Elazığ Belediye Başkanlığından: 
1- Onaylı Uygulama Projesi kapsamında Elazığ Belediyesine ait KADDT sınırları 

içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylı ön fizibilite projesi,; ilgili 
mevzuatlarda yapılan revizyonlar kapsamında güncellenerek Bakanlık onayına  esas Mekanik 
Ayırma ve Kompost Tesisi projesi ile ilgili güncel mevzuatlar çerçevesinde nihai uygulama 
projelerinin hazırlanması, idare onayının alınarak Mekanik ayırma ve Kompost Tesisinin saha 
düzenlemesi, bina vs. imalat işlerinin yapımı ile tesis içindeki ünitelerin makine ve 
ekipmanlarının kurulum, montaj ve devreye alınması ile işletme hakkının; aylık kira bedelinin 
KDV Hariç 30.000,00 TL bedel altında olmamak kaydıyla ihalede teklif edilecek aylık kira bedeli 
üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif 
açık artırma sureti ile 15 (ONBEŞ) yıl müddetle ihale edilecektir. 

2- İhale 16/08/2022 Salı günü saat: 14.00'de Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı  
Salonu’nda  Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3- İşin tahmini muhammen bedeli KDV Hariç aylık 30.000,00 TL olup, 15 yıllık toplam 
muhammen bedeli 5.400.000,00 TL’dir. Geçici teminat bedeli ise 162.000,00 TL’dir.  

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak 
edilmesi halinde 500,00.TL  bedel karşılığında Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık 
Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ 
Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 ( dahili 1551-
2018) nolu telefondan bilgi alabilecektir.  

5- İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır; 
5.1- Kanuni ikametgahı olması, 
5.2- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için). 
5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 
5.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sânatkar 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 (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir), 

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu 
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri 
belge, 

5.5- 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, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 
sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanması gerekir. 



 

c) Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu 
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri 
belge, 

5.6- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak 
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk 
Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir. 

5.7- İhale dokümanında lan ve Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair 
makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul 
edilir. 

5.8- 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair 
beyanı, 

5.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

5.10- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 
5.11- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir), 
5.12- İhaleye konusu iş ile ilgili idarenin vermiş olduğu ihale dokümanı ve ekinde sunmuş 

olduğu avam projeleri okuyup incelediğini ve bunlarla ilgili yükümlüğünü eksiksiz olarak yerine 
getireceğine dair taahhütname, 

6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri 
uygulanacaktır 

7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 
serbesttir 

İlan olunur. 
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