
T.C İZMİT KAYMAKAMLIGI 

İZMİT İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ 

İZMİT İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜNE BAGLI OKULLARDA BULUNAN 
ATIK KÂĞITLARIN SATIŞ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. 

 

Madde 1. 

İhale Konusu: MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığının 11.01.2008 tarih 138 sayı ve 2008/29 
no’lu Genelgesi gereği; İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 67 adet okul ve kurumlardaki 
öğrencilerin kullanmış olduğu atık kâğıdın (ortalama 80.000kg) satılması işi.  

Madde 2. 

İhale Yeri-Tarih ve saati: Atık kâğıtların satış ihalesi; İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda, 14.10.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacaktır.  

İhaleyi Yapan İdarenin:  

a) Adı: İzmit İlçe Milli Eğim Müdürlüğü 

b) Adresi: Kozluk Mah. Sümer Sok. İstasyon Cad. No:1 İzmit/KOCAELİ 

c) Telefon numarası: (262) 324 59 50  

d) Faks numarası: (262) 321 18 47 

e) Elektronik posta adresi: izmit41@meb.gov.tr  

İhalenin:  

a)İhalenin Muhammen Bedeli: kg fiyatı 0,60 Krş.’tur. Altındaki teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

b)İşe Başlama tarihi: İhalenin sonuçlandırıldıktan sonra Müdürlüğümüzce düzenlenecek yetki 
yazısı doğrultusunda en geç 5 gün içinde başlanacaktır. 

c)İşin süresi: İş bu Atık Kağıt İhalesi üzerinde kalan Firma/Kişi için ortalama 80.000kg kağıt 
satımı için geçerlidir. (Tüm Yıl Boyunca Geçerli Değildir) 

d)İşin Yeri: İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası ve Bağlı Tüm Resmi Okul ve 
Kurumlar(Atık Kâğıdı bulunan 67 adet Okul Müdürlüğü) 

 

Madde 3.  

İhale Usulü: Atık kâğıtların satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun, 50.Maddesi 
doğrultusunda, pazarlık usulü ile yapılacaktır. Davet edilen firmaların haricinde, ihalenin 
duyumunu alan firmalara ait teklifler de değerlendirmeye alınacaktır.  

 

 



Madde 4. 

İhaleye Katılacaklarda Aranacak Şartlar: 

a) T.C. Vatandaşı olmak. 

b) İhalelerden men yasağı almamış olmak. 

c) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler 
hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen 
suçlarla, basit nitelikli zimmet, irtikap,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal 
istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun 
bırakılanlar ihaleye katılamazlar. 

d) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve 
ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamazlar. 

 

Madde 5.  

Katılım Şartları:  

1) İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilikler ihale şartnamesini İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Sitesinde görebileceklerdir. 

2) ihaleye katılabilmek için gerekli belgeler;  

a) İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilikler kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 
sirküleri,  

c) Vergi Borcu durumu dair Belge (son 15 gün içerisinde alınmış olması gerekmektedir), 

d) Tebligat için adres beyanı/ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks 
numarası (son 15 gün içerisinde alınmış olması gerekmektedir), 

e) Kamu ihalelerine katılma yasağı getirilmediğine dair belge(son 15 gün içerisinde 
alınmış olması gerekmektedir),  

f) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi, (son 15 gün içerisinde 
alınmış olması gerekmektedir), 

g) Nüfus Cüzdanı örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi(son 15 gün 
içerisinde alınmış olması gerekmektedir), 

h) İş Ortaklığı olması durumunda noter tasdikli ortaklık belgesi, 

ı) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi, dosya halinde ihale komisyonuna 
teslim edeceklerdir.  



i) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilen Tehlikesiz Atık Toplama-Ayıklama 
Belgesi(Aslı veya Noter Onaylı Sureti) 

j) İstekliler tarafından imzalanmış şartname örneği, 

k) İhaleye katılan istekliler Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi TR 9100 

0100 0163 5055 2705 5018  no’lu hesabına Muhammen bedelin % 3’ü olacak şekilde 
2.400,00TL(ikibindörtyüzlira) Geçici teminat mektubu veya Geçici teminatın Bankaya 
yatırıldığına dair dekont. 

l) 7.madde de yer alan Şartname Bedelinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. 

İstenen belgeler(süresi belirtilmeyenler) ihale tarihinden önce 3 (üç) ay içerisinde 
düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenleme tarihi 3 (üç) ayı geçen belgeler geçersizdir.  

3) Atık kâğıt toplama ihalesine katılmak isteyen firmalar tekliflerini kapalı zarf içinde ihale 
tarih ve saatine kadar İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atık Kâğıt İhale Komisyon 
Başkanlığına imza karşılığı teslim edeceklerdir.  

4) Atık kâğıtlar, yüklenici tarafından okul depolarından taşıma ve hamaliye işleri kendilerine 
ait olmak üzere, okullara gidilmek suretiyle alınacaktır. 

5) Yüklenici firma Müdürlüğümüzce görevlendireceği bir personel ile aldığı kâğıtları 
elektronik kantar ile tartarak kantar fişi tanzim edip, kantar fişini görevlendirilen personele 
teslim edecektir. Yüklenici firma teslim aldığı her kamyon atık kâğıdın tutarını tartımı yapımı 
yapıldıktan sonra peşin olarak izleyen iş günü içerisinde Müdürlüğümüzce belirtilen banka 
hesaplara aktaracaktır.  

6) Yüklenici kişi/firma ile kâğıt toplama işi için yapılacak şartname, ortalama 80.000kg atık 
kağıdın satış işlemi için geçerlidir. Bu iş için süre uzatılmayacaktır. 

7) İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların adres ve telefon numaraları 
üzerine ihale bırakılan yüklenici kişi/firmaya şartname ile birlikte verilecektir.  

8) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal 
etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeni ile her hangi bir yükümlülük 
altına girmez. 

11) İdare bu şartnamede belirtilen hususlara uymayan isteklinin her hangi bir tebligata gerek 
kalmaksızın işlemini fesheder. 

12) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve teklifini uygun gördüğüne vermekte serbesttir. 

Madde 5.  

Tekliflerin Hazırlanması: 

1. Şartname ekindeki teklif mektubu doldurularak rakam ve yazı ile yazılır.  

2. Teklif mektubu bir zarfa konulup ağzı kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin Adı- 
soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği adres yazılır.  

3. Zarf yapıştırılarak üzeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.  

4. Teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile yazılması zorunludur.  



5. Teklif mektubu ve zarf üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme yapılamaz  

Madde 6.  

Tekliflerin Verilmesi:  

İlanda belirtilen tarih ve saate sıra numarası ile İhale Komisyonuna teslim edilen ihale 
dosyalarının kontrolü yapıldıktan sonra, isteklilerce İhale Komisyonuna teslim edilen ihale 
dosyası içerisinde ki kapalı teklifler açılarak değerlendirilir ve sonrasında uygun görülen 
firmalar arasında fiyat artırımı şeklinde, Komisyonun uygun göreceği sayıda sözlü teklifler 
alınmaktadır. Yine Komisyonunca uygun görüleceği zamanda sözlü teklifler sonlandırılarak, 
son tekliflerin komisyonca kapalı zarfta(zarf ve matbu teklif mektupları komisyonca ihaleye 
katılanlara dağıtılacaktır) teklif verilmesi istenecektir.   

 İhale Komisyonu Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.  Son 
kez verilen kapalı zarf tekliflerin alınmasından sonra; En fazla tekli verilen firma ile sözleşme 
imzalanacaktır. 

Madde 7.  

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilikler için İhaleye katılım için ihale dosya 
satış bedeli 100 TL olup Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi TR 9100 0100 0163 

5055 2705 5018  no’lu hesabına yatırıldıktan sonra ihale günü dosya içinde teslim edilecektir. 

Madde 8.  

İhaleyi kazanan firmanın işe başlamadan önce Kesin Teminat bedeli olarak Müdürlüğümüz 
T.C. Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi TR 9100 0100 0163 5055 2705 5018 no’lu hesabına toplam 
bedelin % 6’sı olacak şekilde yatırması gerekmektedir. Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen yüklenicinin teminatı iade edilmeyecektir.  

Madde 9. 

a) Yüklenici firma teklif mektubunun ekindeki listede belirtilen okulların tamamından atık 
kâğıtların toplanması işini bitirdikten sonra aynı gün Komisyonumuza, daralı ve darasız 
olarak kantar fişlerinin aslını ibraz edecektir. Teklif Edilen Kilogram karşılığı birim fiyat 
üzerinden Yüklenici firmanın ödeyeceği toplam fiyat hesaplanarak komisyonumuz ve firma 
temsilcisi tarafından birlikte imzalanacak bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Yüklenici 
firmanın işi ve kalan ödemeleri tamamladıktan sonra(Yedi) iş günü içerisinde 
Müdürlüğümüz hesabına yatırdığı kesin teminatı dilekçesinde belirttiği iban numarasına 
yatırılacaktır.  
 

b) Yüklenici firma ödemeyi geciktirmesi halinde yasal faize tabi olacak ayrıca Kocaeli 
Mahkemeleri tarafından işlem yapılacaktır. 

 

İş bu şartname 9 (Dokuz) maddeden ibarettir. 

 

…………………. 

     Yüklenici         İhale Komisyonu 


