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AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN 
    

 

  

Mülkiyeti Kurumumuza ait Ağrı Merkez Aşkale, Ozanlar ve Hacısefer köylerinde bulunan 

400 dekarlık (400.000,00m²) alanın yerinde biçilmemiş otun mevcut haliyle, 2886 sayılı Kanunun 

45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda yazılı muhammen satış bedeli üzerinden ihaleye 

çıkartılmıştır. 

 İhale 20.07.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

 Satılacak olan otun muhammen satış bedeli 20.500,00 TL olup, geçici teminatı 615,00 

TL’dir. 

  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için: 

 

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası, 

2- Gerçek Kişi İstekliler; 

   a) Şirket adına katılanların noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri, 

   b) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

   c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf 

Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası 

3-Talep edilen alanın ait yıllık satış bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.               

Geçici teminat bedelinin İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-5001 

no’lu ( İBAN TR37 0001 0001 1531 0340 4150 01) hesabına yatırılarak dekontunun teklifle birlikte 

ibraz edilmesi gerekmektedir. İhale uhdesinde kalan gerçek veya tüzel kişi ihaleden vazgeçtiği 

takdirde yatırmış olduğu geçici teminat Özel İdarenin bütçesine irat kaydedilecektir. 

 4- İhale mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde  bilgi 

edinilebilir.görülebilir. İhale katılım bedeli 250,00 TL dir. İhale bedeli olarak yatırılacak tutarın 

İdaremizin Türkiye Ziraat Bankası Ağrı Şubesi nezdindeki 31034041-5001 nolu hesabına 

yatırıldığına dair alınacak banka dekontu  karşılığında doküman satışı yapılacaktır. 

 5- İhaleye girecekler yatırmış oldukları geçici teminatı İl Encümeni Başkanlığına (İl Encümen 

Bürosuna) vereceklerdir. 

6-TRT Parkı arsasında idarenin gösterdiği bölgeden 15 ton balyalanmış otun TRT parkı depolarına 

istiflenecektir. 

 7- İhaleye girmek için son müracaat tarihi 20.07.2020 Pazartesi günü saat 10.00’a kadardır. 

 8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacak ot için  

istenilen belgeler ile birlikte 20/07/2020 Pazartesi  günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındı 

belgesi karşılığında İl Encümen Servisine teslim edilecektir. 

 9- Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilemez. 

 10- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir. 

     

     İlan olunur. 

 
 

 

 

 

 

 


