
AFYONKARAHİSAR İLİ SANDIKLI  İLÇESİ  

ÖRENLER BARAJ GÖLÜNÜN İSTİHSAL (AVCILIK) HAKKININ  

KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI 

 

İhale Konusu :  

İlimiz, Sandıklı İlçesi, Akharım Kasabasında,  Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında 

bulunan Örenler Baraj Gölü (325 ha) su ürünleri istihsal hakkı pazarlık usulü ile kiraya 

verilecektir. 

 

Şartname ve Varsa Eklerinin Nereden Temin Edileceği : 

 Konuya ilişkin idare ve teknik şartname Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden temin 

edilecektir. 

 

Tahmin Edilen Bedel : 

Kiraya verilecek olan, Sandıklı İlçesi, Akharım Kasabası sınırlarında bulunan (325 ha) 

su ürünleri üretim alanının birinci yıl  muhammen kira bedeli KDV dahil 2.872,00 TL’dir. 

 

İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati : 

İhale 26/06/2018 Salı günü saat 14:00 Bakanlık İl Müdürlüğü toplantı salonunda 

yapılacaktır. 

 

İhaleye Katılabilme Şartları 

Madde 6-İsteklilerden istenilen belgeler; 

1-) Gerçek Kişiler / Su Ürünleri Kooperatifleri için;  

a) İhale Başvurusu (dilekçe), 

b) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

c) İmza Beyannamesi veya imza sirküleri/imza yetkisine ilişkin yönetim kurulu kararı, 

ç)Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye 

katılacakların yetki belgeleri, 

d) İmzalanmış şartname, 

e) İmzalanmış sözleşme tasarısı, 

Şartname ve eki kira sözleşmesini okuyup aynen kabul ettiklerini şartname ve sözleşme 

tasarısını imzalayarak beyan edecektir. 

2) İştirakçinin bir şirket olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil 

Kayıt Belgesi  

a) İkametgâh belgesi vermesi ve tebligat için adres göstermesi, 

b)İsteklinin şirket olması halinde, şirketin imza sirküleri veya şirket adına teklifte 

bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı 

vekâletnamesi, 

c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça 

belirtilecektir.) 

d) Projeli ihalelerde, projenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanmış 

olması. 

e) Vergi borcu olmadığına dair belge, 

f) S.S.K. veya S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı, 

 

İlanen duyrulur. 28/05/2018 Saat : 10:00 

 

 
Bilgi için irtibat telefonu : 0.272.2137100 - 1104 


