LAN
S NOP BELED YE BA KANLI INDAN
1-

HALEN N KONUSU:
limiz mücavir alan sõnõrlarõ içinde faaliyet göstermek üzere “Ambalaj Atõklarõnõn Toplanmasõ Ta õnmasõ
Ayrõ tõrõlmasõ” i inin 3 yõllõ õna kiraya verilmesi için 2886 Sayõlõ Devlet hale Kanununun 45.maddesi
gere i Açõk Artõrma Teklif usulü ile ihale yapõlacaktõr.
2- HALEN N YER VE SAAT :
hale 18.04.2018 Çar amba günü saat: 10:00’da Sinop Belediye Ba kanlõ õ Encümen toplantõ salonunda
yapõlacaktõr.
3- HALE KONUSU
NMUHAMMEN BEDEL -GEÇ C TEM NAT:
KDV HAR Ç
3 YILLIK
GEÇ C TEM NAT
MUHAMMEN BEDEL (AYLIK)
1.200,00.-TL

43.200,00.-TL

1.296,00.-TL

4- hale ile ilgili artname Belediye Mali Hizmetler Müdürlü ü hale servisinden 100,00.-TL bedel kar õlõ õ
temin edilir.
5- HALEYE KATILMAYA L K N HUSUSLAR:
haleye katõlacaklar 2886 Sayõlõ Devlet hale Kanununun 5.maddesinde yazõlõ artlara sahip olmalõdõr.
haleye katõlacak olan tüm isteklilerin 27 ARALIK 2017 Tarihli ve 30283 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan
Ambalaj Atõklarõnõn Kontrolü Yönetmeli ine göre “Ambalaj Atõklarõ Toplama Ayõrma / Geri Dönü üm
konusunda alõnmõ olan Çevre zni ve Lisans belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.
haleye katõlacaklarõn sunaca õ di er belgeler:
A- STEKL GERÇEK K
SE:
T.C Nüfus Cüzdanõ fotokopisini,
veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi,
Tebligat adresini gösteren belgeyi (i ve ikametgah adresi farklõ ise),
Sinop Belediye Ba kanlõ õ Gelir Servisinden ve Su lerinden alõnacak borcu yoktur yazõsõnõ,
Geçici teminat ve artname bedelinin yatõrõldõ õna dair makbuzu,
Noter tasdikli imza sirküsü,
Ticaret ve Sanayi Odasõ veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayõtlõ oldu una dair ihalenin yapõldõ õ yõl
içinde alõnmõ belge,
Ba kasõ adõna vekaleten katõlanlarõn noterden onaylõ vekaletname örne ini,imza sirkülerini,
B- STEKL TÜZEL K
SE:
Tüzel ki ili i temsilen katõlanlarõn TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanõ fotokopisini, adres beyanõnõ,
Tüzel Ki ili in tebligat adresini,
Tüzel ki ili in noter tasdikli imza sirküsü ile tüzel ki ilik adõna ihaleye girecek ki ilerin noter onaylõ
vekaletname ve imza sirkülerini,
Ticaret ve/veya Sanayi Odasõndan veya Esnaf Odasõndan ihalenin yapõlmõ oldu u yõl içinde alõnmõ sicil
kayõt belgesini ,
Tüzel ki ili in Sinop Belediye Ba kanlõ õ Gelir Servisi ve Su lerinden alõnacak borcu yoktur yazõsõnõ,
Geçici teminat ve artname bedelinin yatõrõldõ õna dair makbuzu,
C- ORTAK G R M SE:
haleye katõlacak olan ortak giri imi olu turan gerçek veya tüzel ki ilerin her birinin ayrõ ayrõ 5-A ve
5-B maddelerindeki belgeleri ile ortak giri im beyannamesini,
18.04.2018 Çar amba günü saat 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlü ü ihale servisine teslim
etmeleri gerekmektedir.
Katõlõmcõlar ihale ile ilgili artnameyi Belediye Ba kanlõ õ Mali Hizmetler Müdürlü ü ihale servisinde
ücretsiz olarak görebilirler.
lanen duyurulur.
Baki ERGÜL
Belediye Ba kanõ

