
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İHALE İLANI 

1) İhale Konusu İşin Niteliği, Süresi, Miktarı: Belediyemizce çalışma ruhsatı verme yöntemi uygulanmak suretiyle Bilecik 

Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde Belediyemizce belirlenen şehir içi toplu taşıma hat güzergahlarında özel halk 

otobüsü vasıtasıyla yolcu taşımacılığı yaptırmak için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif 

usulüne göre toplam 92 adet otobüs hattı ayrı ayrı olarak 20 yıllığına ihale edilecektir. 

2) İhale Adresi: İhale, Bahçelievler Mahallesi Abdülhamithan Bulvarı No:3/1 Merkez/BİLECİK adresindeki Bilecik Belediyesi 

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi içindeki çok amaçlı salonda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak olup, 1 ile 92 

no arasındaki her bir otobüs hattının ihalesi ayrı ayrı yapılacak ve müteakiben devam edecektir. İhalenin aynı gün bitmemesi 

halinde takip eden iş günü aynı ihale saatinde ihaleye devam edilecektir. 

3)  İhale Konusu Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat, İhale Tarihi ve Saati: 

İHALE EDİLECEK 

OTOBÜS HATTI 

ARAÇ SAYISI 

HER BİR OTOBÜS HATTI 

İÇİN TAHMİN EDİLEN 

BEDEL 

GEÇİCİ TEMİNAT 

(Tahmin Edilen Bedelin 

%3’ü) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

BAŞLAMA 

SAATİ 

92 Adet 500.000,00TL+KDV 15.000,00-TL 03/04/2023 10:30 

Tahmin edilen bedel üzerinden yapılan artırım sonucu gerçekleşen ihale bedeli; sözleşme imzalama aşamasında ½ si (yarısı) 

peşin, kalan ihale bedeli en geç 01/12/2023 tarihine kadar idareye ödenecektir. 

4) Şartnamenin Nereden, Hangi Şartlarda Görülebileceği ve Alınabileceği: İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Bilecik 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden 1.000,00-TL ücret karşılığında satın alabilirler. Şartname ve ekleri idarede bedelsiz 

görülebilir. 

5) İhaleye Katılım İçin İstenilen Belgeler: 

İstekli Gerçek Kişi İse; 

a) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdan fotokopisi 

b) Kanuni ikametgah belgesi 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılmaya ilişkin noterden usulüne uygun düzenlenmiş vekâletname 

d) İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesine istinaden ihaleye katılmasında sakınca olmadığını belirten 

beyanı ile geçici/sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığını belirten beyan yazıları 

e) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı beyan belgesi. (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta 

adresi de bu beyanda bulunacaktır.) 

f) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı. (Şartname ücreti, Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisine 

ödenecektir.) 

g) İsteklinin, Bilecik Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden, güncel alınan borcu 

yoktur belgesi 

h) Vakıf Bank TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi, Geçici Teminat hesabına Türk Lirası olarak 

geçici teminat bedelinin ödendiğine dair banka dekontu. Bankalardan/özel finans kurumlarından süresiz geçici teminat 

mektubu da getirilebilecektir.) 

i) İsteklinin adına, E-Devlet üzerinden veya Adliyeden resmi kurumlar için sorgulanmış güncel son 1 ay içinde alınmış Adli 

Sicil Kaydı Sorgulama Belgesi. (İsteklinin; Adli Sicil Kaydı üzerinden aşağıda belirtilen şartlara haiz olması zorunludur. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; a) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli 

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya 

kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, b) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 

ve 227. maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da 

kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak, c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı 

bulunmamak,) 

İstekli Tüzel Kişi İse; 

a) Yukarıda gerçek kişi için sayılan (d), (e), (f), (g), (h) bentlerinde istenilen belgeler ve tüzel kişi yetkilileri adına alınmış (i) 

bendinde yazan adli sicil kaydı sorgulama belgesi ile (b) bendinde yazan ikametgâh belgesi 

b) Tüzel kişilik yetkilisi olarak ihaleye girecek kişinin veya kişilerin T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı fotokopisi 

c) Vekaleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna 

dair noterden onaylı vekaletname 

d) Tüzel Kişiliğin yetki ve imza sirküleri 

e) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve halen faaliyetini devam ettirdiğini gösterir belge 

Ayrıca; istekliler ihale yılı içerisinde şehir içi toplu taşıma işi yaptığına dair Bilecik Belediyesinden alınmış Şehir içi toplu 

taşıma izin belgesini ve gerçek kişiler için ihalenin yapıldığı ilin Meslek Odasına (şoförler odası) kayıtlı olduğuna ilişkin ihale yılı 

içerisinde alınmış Oda kayıt belgesini istenilen evraklarla beraber ibraz edecektir. 

6) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

7) İstenilen belgeler eksiksiz olarak ihale saatinden önce Zabıta Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhaleye katılacak olan isteklilerin 

istenilen belgeleri 03.04.2023 tarihinde saat 10.30’a kadar İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) dosyalarını teslim etmek 

gerekmektedir. 

8) İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim 

edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır. 

9) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

10) İhale 2886 Sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur. 


