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Toplantıya Katılanlar :
Vali a. : Onur ÖZAYDIN
Üyeler: M.ASLAN,O.ERSOYSAL,D.YAVUZ
O.ÖZAYDIN, Ö.ÇAM, F.UNCU

ÖZET : Merkez İlçe Çukurağıl Köyü hudutları
içinde bulunan lV. grup feldispat ocağının
rödövansla kiraya verilmesi için pazarlık usulü ile
ihale yapılması.

Valilik Makamınca havale edilen İl Özel İdaresinin 27.12.2019 tarih ve 15546
sayılı
S:32237 Ruhsat No’lu lV. Grup Feldispat Ocağının Rödövansla Kiraya Verilmesi için ihale
yapılması konulu teklifleri okunarak gereği görüşüldü.
Verilen Karar
:
Merkez İlçe Çukurağıl Köyü hudutları içinde bulunan Uşak İl Özel İdaresi uhdesindeki
ruhsat alanı 539,66 ha ve işletme izin alanı 86 ha olan S:32237 (ER1096873) lV. grup feldispat
ocağının kiraya verilmesi için İl Encümeninin 31.12.2019 tarih ve 288 sayılı kararıyla 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. İhaleye
katılan talipli çıkmadığından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi uyarınca pazarlık
usulü ile ihaleye çıkılmış olup, bu gün yapılan ihaleye de talipli çıkmadığından aynı Kanun’un 43
maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel
komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı
görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır. İşin
pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur.
Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde aynı nitelikler korunarak günlük ihtiyaçlar
oranında pazarlıkla mal alınabilir. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunmaması
sebebiyle geri kalmış ise günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir
denildiğinden 02.03.2020 tarihi itibarı ile orman izinleri için yatırılması gereken 398.338,90TL. nin
İdaremiz tarafından yatırılması zorunlu olup; çıkılan ihalede orman izin harçları ve diğer tüm
masraflar Rödövanscı firma tarafından ödenileceği şart koşulduğundan15 gün sonra yapılacak ihaleyi
bir firmanın veya şahsın alması durumunda bu bedelleri İdaremiz ödemeyeceğinden bu durumda
İdaremizin yararına olduğundan 15 gün sonra yeniden pazarlık usulü ihale çıkarılmasına. İhalesinin
18.02.2020 Salı günü saat:14:00’de İl Encümeni toplantı salonunda yapılmasına.
Gereği yapılmak üzere karar örneği ve eklerinin İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğüne gönderilmesine.
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