TAŞ OCAĞININ, MALZEME KARŞILIĞINDA
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Antalya İli Döşemealtı Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait, Antalya İli Döşemealtı ilçesi, Kovanlık Mahallesi
Çubuk boğazı orta mevkiinde bulunan Kalker (II.Grup) 9,95 hektar yüzölçümlü Taş Ocağı,
malzeme karşılığında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince Kapalı teklif
usulü ile belirtilen tarihte Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından Ruhsat
geçerlilik tarihi olan 03.02.2025 tarihine kadar KİRALAMA ihalesi yapılacaktır.
İhalenin Muhammen Yıllık Malzeme miktarı: 35.000 ton’dur. Malzemenin özellikleri:
* Kalker Ocağında Üretilmiş 0-4 mm kum malzeme
* Kalker Ocağında Üretilmiş 4-11 mm mıcır malzeme
* Kalker Ocağında Üretilmiş 11-22 mm mıcır malzeme
* Kalker Ocağında Üretilmiş 0-15 mm filler malzeme olmak üzere toplam malzeme
miktarı yıllık 35.000 ton olup, malzemenin tamamının nakliyesi kiracıya aittir.
Geçici Teminatı 668.772,00TL’dir.
İhale Tarihi 18 Ağustos 2022 günü Saat:16:00’dır.
1- İhaleye gireceklerin ihale saatinden önce geçici teminat miktarını Belediyemiz
veznesine yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi
durumunda teminat mektubu süresiz olacaktır.
2- İhaleye İştirak etmek isteyenler;
a) Taşınmazın yukarıda belirtilen geçici teminatını Belediye veznesine yatırılacaktır.
b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),
c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini, imza
sirkülerini, tüzel kişiliğe ait güncel alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini, imza sirküleri
ç) Vekaleten ihaleye gireceklerin güncel noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza
sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.
3- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.
4- Taş ocağının mevcut coğrafi konumundan dolayı Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Agrega Daire Başkanlığı’nın 3749 sayılı raporunda, belirtildiği üzere taş ocağı, faaliyet gösteren
bitişiğindeki ruhsatlı taş ocakları ile birlikte koordineli olarak çalışması gerektiğinden ihaleye
katılmadan önce komşu ocaklardan muvafakat sözleşmesi alınması gerekmektedir. Ayrıca Ticaret
ve Sanayi odası kayıtlarında katılımcı kişi veya şirketin iş konusunda çakıl ve kum ocakçılığı ile
iştigal ettiği belirtilecektir. İştigal konusunda çakıl ve kum ocakçılığı olmayan kişi veya şirket
ihaleye katılamaz.
5- İhale Komisyonu katılımcıların belgelerini inceleyip ihale konusuyla ilgisi olmayan
sıradan ve şüpheli evrak düzenleyen katılımcıları ihaleye almayacaktır. Bu durumda Geçici
teminat iade edilecektir.
6- Belediye İhale günü ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Diğer hususlar ihale
şartnamesinde belirtilmiştir.
7- İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz
görülebilir.
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