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İLİMİZ MERKEZ DEDE KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN  

30.700 m² YÜZÖLÇÜMLÜ I (A) GRUBU ARİYET VE KUM-ÇAKIL  

OCAĞININ KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İLAN METNİ 

 

 

 

1- İlimiz Merkez Dede köyü sınırları içerisinde 30.700 m²'lik yüzölçümlü I(a) grubu ariyet ve kum-

çakıl ocağı kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık 

Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına ihaleye çıkarılacaktır. 

2-İhale, 12/04/2018 Perşembe günü saat 11=ºº’de Çankırı İl Özel İdaresi Hizmet Binasının 3. katında 

bulunan İl Encümeni toplantı salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır. 

3-İhaleye çıkarılacak ariyet ve kum-çakıl ocağının ihaleye esas yıllık muhammen bedeli 49.120,00 

TL+KDV (kırkdokuzbin yüzyirmi TL) olup, geçici teminatı; belirlenen 3 yıllık bedelin % 3 tutarı 

olan 4.420,00 TL (dörtbindörtyüzyirmi-TL) ' dir. Geçici teminat, İl Özel İdaresinin Çankırı Ziraat 

Bankası’ndaki 13892902-5005 nolu banka hesap numarasına yatırılacaktır.  

4-İhaleye girebilmek için, ilgililerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. 

 
1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve 
sanatkârlar odasından 2018 yılında alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 
odasından, 2018 yılında alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
3.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 
5. İdaremize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı, 
6. Geçici teminatın ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya belge, 
 Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 

 
5-İhale Komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçesini 

belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakla serbesttir. 

6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun olarak 

hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Telgraf veya faksla 

yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7-İsteklilerin, istenilen belgeleri ihale saatine kadar Encümen Başkanlığına teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR 

 


