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İHALE İLANI  

T.C. 
KEŞAN İLÇESİ 

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ 464 ADET 800 LİTRE DÜZ KAPAK GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ 

 ALIM İŞİ BİRLİK İHALEYÖNETMELİĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 
 

1-İdarenin;     
a) Adı ve Adresi    : KEŞAN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ  
                                                                  Hükümet Konağı Kat :3   
       Keşan / EDİRNE   
b) Telefon ve faks numarası                   :  0 (284)  714 02 99  -   0 (284)  714 02 99   
c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   
 
2- İhale konusu Mal Alımı İşinin;              
a) Adı      : 464 Adet 800 Litre Düz Kapak Galvanizli Çöp Konteyneri alım işi. 
              ( Teknik Şartnameye Uygun Olarak Alınacaktır.) 
b) Niteliği                                     :  464 Adet 800 Litre Düz Kapak Galvanizli Çöp Konteyneri alım işi. 
c) Türü                                                   : Malzeme Alımı ve Nakliyesi                
d) Miktarı                                               : 464 Adet 
e) Teslim Yeri                                        : İdarece Bildirilecektir. 
f) İşin süresi                                      : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacak ve 60 (altmış) gün içinde iş bitirilecektir. 
3- İhalenin; 
a) Yapılacağı yer        : Hükümet Konağı Kat:3 Kaymakamlık Toplantı Salonu  - KEŞAN                                                            
b) Tarihi ve saati     : 16/05/2019 PERŞEMBE günü saat: 11.00 
 
 

4- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
5- İhale dokümanı, Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve temin edilebilir.  
6- Teklifler, 16/05/2019 Perşembe günü saat 11.00’e kadar Keşan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine 
verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon 
başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler 
değerlendirmeye alınmaz.      
7- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
8- Geçici Teminatlar Ziraat Bankası Keşan Şubesi TR630001000105104598125041 nolu hesaba yatırmaları ve 
dekontlarının dosyaya eklemeleri gerekmektedir. 
9-Teminatın Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde dosyalarına ekleyeceklerdir. Teminat Mektubu dışında 
kıymetli evrak geçici teminat olarak kabul edilmeyecektir. 
10- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir.  
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 
12- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 
13- İhale 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliği’nin 17/a maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 
14- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
 
 
 

İLANEN DUYURULUR.        
 
 
 
 

  Bülent SORUT 
                         Birlik Müdürü         

                                  İmza                                         
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İHALE  İDARİ ŞARTNAMESİ 

T.C. 
KEŞAN İLÇESİ 

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 
EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ 464 ADET 800 LİTRE DÜZ KAPAK GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ 

 ALIM İŞİ BİRLİK İHALEYÖNETMELİĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 
 

1-İdarenin;     
a) Adı ve Adresi    : KEŞAN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ  
                                                                  Hükümet Konağı Kat :3   
       Keşan / EDİRNE   
b) Telefon ve faks numarası                   :  0 (284)  714 02 99  -   0 (284)  714 02 99   
c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   
 
2- İhale konusu Mal Alımı İşinin;              
a) Adı      : 464 Adet 800 Litre Düz Kapak Galvanizli Çöp Konteyneri alım işi. 
              ( Teknik Şartnameye Uygun Olarak Alınacaktır.) 
b) Niteliği                                     :  464 Adet 800 Litre Düz Kapak Galvanizli Çöp Konteyneri alım işi. 
c) Türü                                                   : Malzeme Alımı ve Nakliyesi                
d) Miktarı                                               : 464 Adet 
e) Teslim Yeri                                        : İdarece Bildirilecektir. Konteynerler bildirilen köylere ihaleyi alan firma 

tarafından nakliye edilerek alana yerleştirilecektir. 
f) İşin süresi                                      : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacak ve 60 (Altmış) gün içinde iş bitirilecektir. 
3- İhalenin; 
a) Yapılacağı yer        : Hükümet Konağı Kat:3 Kaymakamlık Toplantı Salonu  - KEŞAN                                                            
b) Tarihi ve saati     : 16/05 /2019 Perşembe günü saat: 11.00’ da 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 
      a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.      
      b)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi 
Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
      c)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile 
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
            3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli 
imza beyannamesi. 
     d) 4734 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (e), (g) ve (i) bentlerinden sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
     e) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.(Teklif mektubu ayrı iç zarfa konulacak ve zarfın ağzı 
kapatılarak,teklif mektubunun hangi işe ait olduğu belirtilecektir.)                                   
     f) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat.  
     g) İhale konusu alımın/ işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
     h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine 
sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir 
yada serbest mali müşavir veya noterden alınan belge. 
     
    j) Teknik Şartnamesinde yer alan esaslar çerçevesinde teklif verilecektir.  
     
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. Aranmayacaktır.  
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4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler. 
    a)İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
    b)Yetkili satıcı veya temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler. 
    c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge 
faaliyet belgesi verilmesi. 
    İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. 
4.3.2.Standarda ilişkin belgeler; Alınacak malzemeler teknik şartnamede belirtilen Ürün TSE Belgesi ve TS EN 12532 
ve TS EN 840-2  Standartlarına uygunluk belgesi olacaktır. 
4.3.3. İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler; Aranmayacaktır. 
 
4.4.  Makine ve ekipmana ilişkin belgeler. Aranmayacaktır. 
 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için 
teklif verilecektir.   
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı, Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve temin edilebilir.  
8- Teklifler, 16/05/2019 Perşembe günü saat 11.00’e kadar Keşan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine 
verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon 
başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler 
değerlendirmeye alınmaz.      
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
10- Geçici Teminatlar Ziraat Bankası Keşan Şubesi TR630001000105104598125041 nolu hesaba yatırmaları ve 
dekontlarının dosyaya eklemeleri gerekmektedir. 
11-Teminatın Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde dosyalarına ekleyeceklerdir. Teminat Mektubu dışında 
kıymetli evrak geçici teminat olarak kabul edilmeyecektir. 
12- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmeyecektir.  
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60  takvim günü olmalıdır. 
14- Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 
15- İhale 28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale 
Yönetmeliği’nin 17/a maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 
16- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
 
 
 
 
 
 

  Bülent SORUT 
                         Birlik Müdürü         

                                  İmza                                         



TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI 

 

<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa> 

<Tarih> 

<Sözleşme Makamı (Faydalanıcı)’nın ismi ve adresi> 

<İhalenin Adı ve Numarası> 

 

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI 

 

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Teklif sahibinin ad(lar)ı>  olarak, 

 

• İşbu teklifi münferit olarak bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye başka bir şekil ve formda 
katılımcı olmadığımızı; 

• Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve 
iştiraklerimin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan 
EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın 
http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler 
Listesi’nde bulunmadığımızı,   

• İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi 
tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, 
faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları, veya ulusal 
mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı, 

• Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin 
bir suçtan mahkûm olmadığımızı, 

• Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk, kara 
para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme Makamının mali 
çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile 
mahkûm olmadığımızı, 

• Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı, 

• Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı, 

• Başvuru formunda gerekli kılınmış olan, yalnızca tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair 
her türlü bilgiyi sağladığımızı,  

• Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen 
durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen 
bilgilendireceğimizi ve 



• Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya 
da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanabileceğini 
kabul ettiğimizi, 

 

beyan ederiz. 

 

Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden 
daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu yana geçen zaman içinde 
belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek adına, yeminli bir beyanname vermeye 
hazırız.  

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik 
durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge vermeyi taahhüt ediyoruz. 

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik/ yanlış 
bilgi vermiş olmamız durumunda ihalenin hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz. 

 

Saygılarımızla, 

 

<Tüzel kişiliğin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası> 

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı > 

 



MALİ KİMLİK FORMU  

 



TEKNİK ŞARTNAME 

800 LT DÜZ KAPAK GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ 

 

1) Gövde 1,50 mm tek parça galvanizli saçtan kıvrılıp, gövde ve yanlar 
preslenerek mukavemeti artırılmıştır. Gövde yanı 1,50 mm bükülerek 
gövdeyi dıştan kavrayıp taban köşeler radüslüdür. 

2) Gövde ağzı 25.00x50.00x2.00 mm. ölçüsünde gövde ve yan sacların 
kendinden bükülerek çevrilmesi gereklidir. 

3) Gövde kaynağı ve diğer kaynaklar gazaltı tekniği ile cürufsuz, kesintisiz 
kaynatılarak ve gövde su sızdırmayacak şekilde yapılacaktır. 

4) Araç üzerindeki kaldırma kolları uygun kaldırma kulpları 45x10 cm 
ebadında 4 mm saçtan delinerek 16 mm yuvarlak kulp, alttan ve üsten 
kaynatılarak gövdeye montelenmiş olacaktır. 

5) Konteyner kapağı 1.50 mm. sacdan, kendi ekseni etrafına açılabilen kapak 
sistemi şeklinde olacaktır.  

6) Kapak tek parça olup, açma kulpu, dayama ve kilit sistemine sahiptir. 
Ayrıca kapakta içten mukavemet arttırıcı profil takviyeleri bulunacaktır. 

7) Taşıyıcı 4 adet 360 derece dönerli, 150x45 mm ebadında maşa sacı 4.00 
mm. Olan  TSE Belgesi ve TS EN 12532 uygun teker takılacaktır. Teker 
bağlantı ayak sacı 4.00 mm.dir. 

8) Konteynerin içi ve dışı kapak dahil komple Sıcak Daldırma Galvanizleme 
sistemi ile ve TS EN ISO 1461 standardına uygun galvanizli olacaktır. 

9) Ön yüzeye TANAP isim ve logosu, KHGB ismi, çöp atan insan figürü ve 
‘Çevremizi Temiz Tutalım’ sloganı baskı yöntemi ile yazılacaktır. 

10) Yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesi 
veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirildiğini idareye 
bildirmesinden itibaren en geç beş işgünü içinde idarece muayene ve 
kabul işlemlerine başlanır. 

11) Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel 
niteliklerinin tamamı ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun 
olması şartı aranacaktır. 

12) İhalenin sözleşmeye bağlanmasından sonra ürünlerin teslimi 2 ay 
(Altmış gün) içerisinde yapılacaktır. 
 

 



SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR 
  
 

MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ 

Bir tarafta 
 ("Sözleşme Makamı"), ve 
Diğer tarafta 
   
(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:  

ÖZEL KOŞULLAR 

 Konu: : 464 Adet 800 Litre Düz Kapak Galvanizli Çöp Konteyneri alım işi. 

Bu Sözleşmenin Konusu Edirne, Keşan ‘da uygulanacak Tanap İle Temiz Çevre Keşan'a İyi Gelecek Projesi’ dır.  
Sözleşme numarası : C02/E/M/03143 ‘dir. 

Sözleşmenin Yapısı 

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki Eklerde 
belirtilen koşullardan oluşan şartların,  gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir: 

Ek-1: İdari Şartname 

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) 

Ek-3: Teknik Teklif   

Ek-4: Mali Teklif  

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler 

 
Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik 
sırasına göre uygulanır.  

Sözleşme bedeli ve Ödemeler 

Sözleşme Bedeli :                                   ’dir. 

Sözleşme kapsamında ön ödeme <yapılmayacaktır.  

 
<Ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş 
mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.> 

Başlama tarihi  

Uygulamaya başlama tarihi < / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir. 
 

Uygulama Süresi  

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama 
tarihinden itibaren 3 aydır. 

Raporlama 

Yüklenici, Mallarını idari  ve Teknik  Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar. 

İletişim-Tebligat Adresleri  

7.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik 
numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden 
teslim edilecektir.   

 
7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres 

değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk 
kabul edilmez.  

Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili  



8.1 Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.  
 
8.2 Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır. 

Anlaşmazlıkların giderilmesi  

  Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde 
çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık <Edirne > mahkemelerince çözülür.  

 
İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak 
hazırlanmıştır. 
 
Yüklenicinin Sözleşme Makamının 
Adı:  Adı:  
Unvanı:  Unvanı:  
İmzası:  İmzası:  
Tarih:  Tarih:  
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