
Tokat İl Özel İdaresinden İlan 

 

Tokat İli, Almus İlçesi, Bağtaşı Köyü sınırlarında yığılı halde bulunan kum-çakıl malzeme 3213 sayılı 

Maden Kanunun 36. Maddesi ve   Tokat İli, Sulusaray İlçesi sınırlarında 2008/4 ruhsat nolu Jeotermal sahadaki   

Jeotermal Kaynağın 2,5 lt/sn'lik kısmı gereği  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif 

Usulü ile ihale edilecektir.  

 

Jeotermal Kaynak İhalesine İlişkin Bilgileri  

İli İlçesi, Köyü Miktarı Muhammen Bedel Geçici Teminatı 
İhale Tarihi 

Saati 

Tokat, Sulusaray, 

Ilıcak Mevkii 
0,25 lt/sn 34.478,00 TL 1.064,34 TL 

27/01/2022 10:00 

 

Stok Haldeki Kum-Çakıl Malzeme Bilgileri 

İli, 

İlçesi 

Konum Malzeme Türü Malzeme 

Miktarı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

İhale Tarihi 

Saati 

Tokat, 

Almus,  

Bağtaşı 

Köyü 

Suçatı Hes 

civarı  
Kum-Çakıl 959,67 m3 23.434,15 TL 705,00 TL 

27/01/2022 

10:15 

 

Yukarıda bilgileri verilen Jeotermal Su kiralaması ve stok haledeki kum-çakıl malzeme ihalesine katılmak 

için gerekli olan ortak hükümler (her bir talep için ayrı ayrı  hazırlanacaktır);  

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;  

A- Gerçek Kişiler için, müracaat dilekçesi ekinde; 

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.  

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi (Noter Onaylı yada Aslı).  

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası  

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen 

değerlerden birini;  

e) İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur yazısı/belgesi, ya da borcunu 

yapılandırdığına dair yazı/belge. 

f) Vekaleten iştirak edenlerde İstekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;  

g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin  noter tasdikli aslı  

h) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği  

i) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı.  

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;  

Müracaat dilekçesi ekinde  

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 

noter onaylı suretini;  

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası 

c) İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur yazısı/belgesi, ya da borcunu 

yapılandırdığına dair yazı/belge.  

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen 

değerlerden birini;  

e) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı  

f) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı  



g) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale 

komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.  

h) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.  

i) Tebligata esas kanuni ikametgah adresi.  

j) Şirket yetkilileri ve şirketi temsilen ihaleye katılacak olan kişilerin sabıka kaydı 

k) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

- Kum-çakıl malzeme için teklif verilecek alan için yer gördü belgesinin imzalı şekilde teklif dosyasında 

verilecektir. Aksi taktirde teklif geçersiz sayılacaktır.  

Talipliler istenilen belgeleri ihaleye girmek istedikleri her bir yer için ayrı ayrı hazırlayarak 27/01/2022 

Perşembe günü Saat 10:00’a kadar dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları 

gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.  

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

 İlan olunur.   


