ILAN
sivAs iL MELA KoMisYoNU BAşKANLIĞINDAN
1) ilimiz Gemerek ilçesi, Çepni Beldesi, Alaybey Mahallesi kadastro sın,rlafl içerisinde buıunan 257 ada 6 parsel
ırumafall. l,l91.555 dekar yüzölçüm ]ü, mera vasıfll i§ınn1lızln l50 dekarllk kısmı;
4342 say!lı Mera Kanununun ]2 inci ınaddesilıin 2.fıkrası ve Mera Yönetmeliğinin 29l] l/20t3 tarih ve 28836
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 7 inci maddosinin (b) bendi ve 20l4/i Mera Yaylak ve Kışlaklann
Kiralanmasl Teknik Talimat. kapsamlnda: Islah etmek ko§ulu ile kiralanacak olup, kiralanacak parselleıin
bulunduğu köyde oturanlaİ ile bunlann kurdukları koopeıati( birlik veya tüzel kişiliklerin (öncelik hakkı olanlar)
ihalesi 10.03.2022 tarihinde §aat 11:00 da ]886 \a),ll De\ let ihale Kanununun 5l/g maddesine göre Pazarlık Usulü
ile Il Tarım ve orman Müdürlüğünde yapılacak ve hnzırlanan Droie|er 04.03.2022 tarihine kadarteslim edilecektir.
2) Birinci ihaleye katlllm o|madığl takdirde büyilkbaş ve küçükbaş hayvancıllk yapan veya yapmak isteyen (öncelik
hakkı aranmaksızın) gerçek Ve tüzel kişilerin kattlacağı ikinci ihale 17.03.2022 tarihiırde saat 11|00 da 2886 sayth
Devİet ihale Kanun nuül 5l/g maddesine göre Pazarlll Lsulü ilc il Tanm Ve orman Müdürlüğünde yapılacak ve
hazlrlanan projeler l1.03.2022 tarihine kadar tesliıı edilecektir.

3) Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde

il

[arıın,e orman MüdürlüEii Ça}lr Mera ve Yem B;tkileri

Müdürlüğü Mera Kiralamaları Biriminden allnabilecektir.

Şübe

4) Mera ls]ah Projesi onaylananlar ihaleye kahlabilecek olüp. projesi onaylanmayanlar ihaleye katllamayacaktır.
5) ihaleye kaİl,m için gerekli belgeıeri

-

Gerçek kişiler için nüfu§ kayüt ömeği.

-

Bir;nci ihaleye katı]abilmek için ilgili köyde en az 6 aydır ikamet ettiğini gösterir belge,(Gerçek kişiler

-

Başvuru sahibinin, hayr,,ancllık yaptığtnI veya yapacağını taahhüt eden belge.

6'1 25716

24.468!75

i9in)

Geçici teminatln (Yıllık mıılıaıımen iira bede]inin % 3 ü) yatırıldığlna dair makbuz veya limit içi, süre§iz
ıeminaı mekıubu.

Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişik]iklerin yaylmlandlğı Ticaret Sicili Gazetesinin ash ve noter
tasdikljömeği.
Notertasdikli imza sirküleri.( TüzelkiŞi]er için)

KatıllmclIar içiİ vekaleten müracaat edenlerden, asıl katılimcülann durumuna göre bu şarmaınede
beliüilen bilgi ve belgelere ilave olarak, katlllmcl adına teklifte bulunulacak kişil€in vekaletnameleri ile
işıirak edenii noıer ıaidikli imza sirLüleri ı ennesı gereklidir,

nolı mera parseİinin ıslah amaçİı kiralamaya açılacak olan l50 dekaİıntn Muhammen Kira Bed€li
TLlYıl (] 63.125 T1-ldekar/yıl), Gecici teminat miktart ise 734.06 TL' dir.

7- Kira b€delinden

düşülecek masraflar ıslah projesinde beli,İiImiş olan masrafkalem|eridir.

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp ],apmamakta serbesttjı,

seyil YILt)

