
İLAN 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

Edirne Belediyesi mülkiyetinde bulunan 22 ED 462 ve 22 ED 551 Plakalı körüklü otobüslerin üzerine takılı oldukları plakalar ile birlikte (7F) nolu toplu taşıma 

güzergahında yolcu taşımacılığı yapmak üzere 2 (iki) yıl süre ile kiraya verilmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif 

(Artırma) Usulü ile yapılacaktır. 

     

Tahmin Edilen Aylık Kira Bedeli: 4.000,00 TL (KDV hariç)          

Geçici teminatı 2.880.00-TL’dir 

 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 

1- İhaleye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. Gerçek kişiler Nüfus Cüzdanı Fotokopisini, tüzel kişiler Vergi Levhası, Oda 

Kayıt Belgesi ve İmza Sirkülerini ihale teklif dosyasına konulacaktır. 

2- İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli Vekaletnamesi (2022 yılı içinde düzenlenmiş olacak), Tüzel 

kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir imza sirküleri veya vekaletnamesi (2022 yılı içinde düzenlenmiş olacak) ihale teklif dosyasına konulacaktır. 

3- İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Belediye Başkanlığı veznelerine yatırdığına dair dekont aslı veya şekli veya şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe 

uygun Geçici Teminat Mektubu teklif dosyasına konulacaktır. 

4- İstekli tarafından kiralama ihalesi için İhale Dosyası Satın Alındığına Dair Belge aslını ihale teklif dosyasına konulacaktır. 

5- İsteklinin gerçek kişi olması halinde ihale ilan tarihinden itibaren son bir ay içerisinde Resmi Kurumlara verilmek için alınmış, Adli Sicil Kaydı ihale teklif 

dosyasına konulacaktır. 

6- Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun olarak istekli kiralama ihalesini kazandığı takdirde, Edirne Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Çalışma 

Yönetmeliği hükümlerine uymayı ve Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde toplu taşıma faaliyetine başlayacağına dair 

Taahhütnameyi ihale teklif dosyasına konulacaktır. 

7- İstekli tarafından kiralama ihalesi için, Edirne İli hudutlarında 2022 yılı içerisinde herhangi bir ay, gerçek kişiler için aylık 20.000 yolcu, tüzel kişiler için 

2022 yılı içerisinde herhangi bir ay 750.000 yolcu taşıma hizmeti verdiğine dair belgeyi ihale teklif dosyasına konulacaktır. 

8- Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Beyanı ihale teklif dosyasına konulacaktır. 

 

İhaleye ait şartname ve dokümanlar her gün mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 

İhale şartname ve dokümanları içeren dosya bedeli 250,00-TL olup, ihaleye katılabilmek için 1 adet ihale dosyası alınmış olması zorunludur.  

2886 sayılı D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İsteklilerin Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 22/11/2022 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümenine başvurmaları ilan olunur.    

 

 


