
 
 
 

T.C. 
BALIKESİR İLİ  

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDAN AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE  

DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İHALESİNE AİT İHALE İLANI  
1- İdarenin 

a) Adresi              : Burhaniye Belediye Başkanlığı 
                            Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR 

b) Telefon/Faks  : 0 266-4126450 / 0266- 4221006 
c) E-posta            : cevrekoruma@burhaniye.bel.tr 

2- İhalenin Konusu      : Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İhalesi 
3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 08/07/2022 Cuma günü saat 10.15 de yapılacaktır. 

İHALESİ YAPILACAK OLAN İŞ 
 

     4-)Yukarıdaki tabloda bilgileri belirtilen Burhaniye ilçe sınırları içerisinde bulunan ambalaj atıklarının (kağıt, karton, 
plastik, pet, cam, metal, tahta ve tekstil) kaynağında (resmi kurum ve kuruluşlar, evler, marketler, satış noktaları, lokantalar, 
kafeler, büfeler, oteller, okullar, hastaneler, avm’ler, sağlık ocakları vb.) evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması 
ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi için 26.06.2021 tarih ve 31523 Sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca gerçekleştirilmesi 
işinin, Belediye Encümeninin 21.06.2022 tarih ve 2022/579 sayılı kararı doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 
45.maddesine göre açık arttırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.   
 İhalesi; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 08.07.2022 Cuma günü saat 10.15’de Belediye Encümeni 
huzurunda yapılacaktır.  
    5-) İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 08.07.2022 Cuma günü ihale 
saatine kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
    6-) İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır. 
    7-)  2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. 
   8-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir. 
İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgeler: 
        a)   Kanuni İkametgâh Belgesi,  
        b)   Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
        c)   Gerçek Kişiler için, vekâleten katılacak olanlardan noterden tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvurulacaktır. 
        d)   Tüzel Kişiler için Türkiye de tebligat için adres göstermesi, 
        e)   Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna 
dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve ya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir 
vekâletname. 
        f)   İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. 
        g)  İhaleye gireceklerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan bu kapsamda yetkilendirildiğine dair almış 
olduğu toplama-ayırma belgesi. 
       h)  İmza sirküsü, vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli 
vekâletname. 
       ı)  Yüklenici firmaya ait Kapasite Raporu  
       i) Vergi Levhası ve Sanayi Sicil Gazetesi. 
       j) Ticaret Sicil Gazetesi 
       k) Çevre izin ve lisans belgesinin Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde oluşan tüm atık kodlarını bulundurması. 
       l) Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketlerde 
ortaklık beyannamesi getireceklerdir. 
     m) İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına dair belge. 
     n) Geçici teminat bedeli ve güvence bedelinin yatırıldığına dair belge, (Nakit veya Banka Teminat Mektubu)  
9-)    İhale Şartnamesi Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görülebilir.  
İLAN OLUNUR. 
 

Adresi İhale Süresi Muhammen 
Bedeli (TL) 

% 3 Geçici 
Teminatı (TL) 

Güvence 
Bedeli (TL) 

Burhaniye İlçesi 
Sınırları 

 
3 Yıl 

 
9.500,00 (Aylık) 

 
10.260,00 

 
28.500,00 
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