
HURDA SATIŞ İHALESİ 

İhalenin konusu : Hurda Satışı İhalesi 

İhaleyi yapan birimin 
adı ve adresi 

: 
 

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü Binası 
Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi Direktörlüğü  
Network Hizmetleri Satınalma Müdürlüğü 4. Kat No:417 
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA 

Tel 
Faks 
e-mail 

: 
: 
: 

+90 (312) 555 75 34 
+90 (312) 313 75 39 
 emre.sezer@turktelekom.com.tr  

İhale katılım 
Şekli 

: 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin KDV Dahil 250.-TL’lik doküman bedelini ödemeleri ve 
makbuzu yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden iletmeleri gerekmektedir. (Söz 
konusu makbuzun teklif dosyasına da eklenmesi gerekmektedir.) Doküman bedeli, 
“firma ismi doküman bedeli” açıklaması ile aşağıdaki hesap numarasına yatırılabilir.  
 
Akbank Plaza Kurumsal Şubesi IBAN: TR270004601123888000020425 

İhale tarih ve saati : 08.09.2017 günü, saat 11:00  

İhaleye katılabilecek 
olanlar 

: 

İsteklinin, teklif verebilmesi ve ihaleye katılabilmesi için aşağıdaki belgeleri teklifinde 
sunması gerekmektedir. 
 

 İş Deneyim Belgeleri;  Geri Dönüşüm sektöründe son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde 
ve yurt dışında,  gerçekleştirdiği veya devam eden faaliyetlerine ilişkin firmanın 
deneyimini ortaya koyan iş bitirme ve/veya iş yönetme belgesi, 

 Lisans Belgeleri; “7.1 Hurda Malzeme Grupları” başlığı altında belirtilen hurda 
malzemelere karşılık gelen atık kodlarını gösterir, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan alınmış güncel “ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGELERİ”, 

 Sertifikaların Bildirimi; TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 
14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2008 sertifikaları, 

 İsteklilerin son 3 yıla ait cirolarının ortalaması 10 Milyon TL veya üzerinde 
olduğunu gösterir onaylı bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Sunulan gelir 
tablosunun yeminli mali müşavir veya vergi dairesince onaylanmış olması gerekir.  
İş ortaklıkları için ortakların toplam ciroları değerlendirilecektir. 

 
Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin sunulamaması halinde Firmanın teklifi 
değerlendirme dışı kalacaktır.  

İhaleye 
katılamayacak 
olanlar 

: 

Şirkette görevleri devam ettiği sürece, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, İcra Komitesi 
Üyeleri ile Türk Telekom’un diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları 
takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu tür bir teklif sehven değerlendirmeye alınır 
ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve Geçici veya Kati Teminatı gelir kaydedilir. Türk 
Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir. 

Geçici Teminat 
miktarı 

: 
İstekliler teklif verdikleri her bir bölge grubu için en az 150.000.-TL’lik geçici teminat 
vereceklerdir. 

Tekliflerin verileceği 
yer 

: 

Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü Binası 
Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi Direktörlüğü  
Network Hizmetleri Satınalma Müdürlüğü 4. Kat No:417 
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA 

İhale Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satınalma Prosedürleri hükümlerine göre yapılacaktır.  
 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep göstermeden 
daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir 
aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

 


