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URLA BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE  

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, 

TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İHALE  

 
İLANI 

 

Madde 1- Belediye sınırları içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12, maddeleri ile 

29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. Maddelerine dayanılarak 24.08.2011 tarih ve 28035 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği uyarınca Urla Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının evsel nitelikli 

atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. Maddesine 

göre,açık arttırma usulu ile Urla Belediye Encümenince 16.11.2017 Perşembe Günü Saat 

10.45’de ihaleye çıkarılacaktır. 1 yıllık muhammen bedeli 120.000,00 TL’dir. Her yıl yıllık ihale 

bedeli peşin alınacaktır. Geçici teminat bedeli:3.600,00 TL (üçbinaltıyüztürklirası) dır. 

 

Madde 2- Yüklenici Belediye’nin sınırları içerisinde URLA Belediye Başkanlığı 

koordinatörlüğünde ambalaj atıklarının  (kağıt, karton, cam, metal, plastik ve pet) kaynağında 

(ev, endüstri, ticarethane, işyeri, okul, hastane v.b.)evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, 

taşınması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi 

için 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca toplama sisteminin kurulmasını üstlenir. 

 

Madde 3- İhaleye 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği düzenlenen yönetmeliğe göre çevre izni ve 

lisansı olan firma ve kişiler katılabilir. İhaleye girecekler toplama ayırma tesisi lisans ve yetki 

belgeleri yanında ikamet ettikleri mahalle muhtarlarından ikametgah ilmuhaberi ve nüfus cüzdan 

sureti getirecektir. Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekaletname ve 

imza sirküleri, vekaleten girecekler noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi, ortaklık olan 

şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.  Ayrıca, ihaleye katılacakların Urla Belediye 

Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair 

belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.  

 

Madde 4- İhale Urla Belediye Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi 

gereğince açık arttırma usulüyle yapılacaktır.  

 

Madde 5-İhale dokümanının görülmesi ve temini, 

5.1. İhale dokümanı Hacıisa Mahallesi, Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla-İzmir adresinde 

bulunan Urla Belediyesi Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Belediyemiz 

internet sitesinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece 

onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5.2.İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 

Urla/İzmir adresinde bulunan Urla Belediyesi Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü  

5.3. İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 

Urla/İzmir adresinde bulunan Urla Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yatırılacaktır. 

5.4. İhale dokümanı satış bedeli 150,00 TL (yüzellitürklirası) 

 

        Açık ihale teklif usulüne göre  ihale edilecek Urla Belediyesi hizmet sınırları içinde 

ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi için 

teklifleri dosya halinde; 16/11/2017 tarihinde Perşembe günü ihale saatine  kadar Hacıisa 



2 

 

Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı  No:3 Urla-İzmir adresinde hizmet binasında bulunan Urla 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna (Encümen) ve/veya İhale 

Komisyonu Sekretaryasına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Açık 

teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. 

 Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale 

dökümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye (Urla Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 

eliyle Encümen Başkanlığına sunulacaktır.) ulaşması şarttır. Posta ile gönderilen teklifler son 

ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki geçikme nedeniyle işleme konulmayacak 

tekliflerin alış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Son teslim zamanı için, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo Televizyon (TRT) 

idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı 

kalmaksızın işleme devam olunur. 

 

 

 

 

 

    İlgililere İlanen Duyurulur. 


