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KIRKLARELİ

Elektronik Sahş Sistemi E-SATIŞ iizerinden
yapılacak olan Dikili Açık Artırmalı Orman emvalleri ihalesine ait ilan ilişikte sunulmuştur.
İlanın belediyen2 ilan araçları ile ihale giiniinden l0 gi.in önce en az 2 defa ilan edilerek ilan
duyuru zaptınrn satış gününden ewel işletme müdürlüğiimi,ize gönderilmesini arz ederim.
03.06.2022 tarihinde saat l0:00'da, İşletmemizce
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Kodu: 442F8250-452c4E38-9EB4-D7 87 24El 42E6
Karakaş Mahallesi Edime caddesi No:l/A KIRKLAREL
Telefon No: +90 288 214 29 45Belge ceçer: +90 288 214 30 68
E-Posta: kirklareliisl@ogm.got.tr
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İhale No

İşletme Müdürıüğü
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https://esatis.ogm. gov.tr

İhaıe Başlangıç Saati

:10:00

#

1

Satış Yeri
GüLEABA oiŞ

249

O3.06.2022

Boy Adet Miktar öıçtı m3/
(m)
Birim Adet

Cins, Nevi, Boy Parti İstif
ve Sınrf
No
No
Yapraklı Dikili Ağaç

1730

1806 1.632,722

21

ToPLAM

1806

1.632.722

m3

0,904

Muhammen
Dedeı
(TL)

Geçici
Temınat
(TL)

2,853,00 139.745,00
2.853,00 139.745,00

1- Işıetme Müdürlügnlmüz satış yerlerinde bü]unan yukanda özel]ikleri yazü partiler ht@s://esatis.ogm.gov.tr internet
adresinde elektronü ortamda açü artrrma usulü ile üale edilecektir.
2- İhale için tespit olunan tarih, tati1 gününe rastlamışsa üale, tekrar ilana gerek kalmaksrzın tatili takip eden ilk
işgününde aynı yer ve. Saatte yapılır. Ilandan sonra çalrşma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktrr.
3- Bu satışa ait lhale Ilanr (Satış oncesi Bilgi ceweli) ve şartnameıer https://esatis.ogm.gov.tr internet sitesinde ve
İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir.
4- Ihale, https://esatis.ogm.gov.tr adresinde elektronik ortamda yaprlacak olup, elektronik ortamda yapılacak ihalelere
kat rm için, Müşteri tarafmdan bir defaya mahsus e-sahş Sözleşmesi Noterde imzaladütan sonra müşterinin fblna
yönetim merkezinin veya kururrılar veya gelir vergisi kaydının bulunduğu en yalcn lşletme Müdürlüğ)ne teslim etmesi
gerelaneKedir. Uyelü sözleşrıesi ile birlikte şaltnamede ihaleleıe kat ım için isteni]en belgelerin i]k üyelikte asüan
veya noter tasdik]i nüshalannrn üraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri iig,ü bfime teslim etıneyenler elektronü satış
üalelerine katılamayacaktır.
5- Müşteriler geçici teminat yatırmadık]an partilere pey süremezler. Iha]elere girmek isteyenlerin ihale konusu olan
Sahşln muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutanı eı az vo3 ü oranrnda geçici teminatı yatrrmalan ve
şartnameyi onaylarnası gerekmektedil.
6- Teminatın, banka ürün ve kartlan ile ödenmesi lıa]inde ihate başlangç saatine kadar, muhaseb€ blrimtnin ba[ka

hesabrna veya veaesi.ne yatırrlnası halinde ihaıenln ü.apırüğı gün ihale saatİndeu en geç 1 saat öncesine
kadar ]attrılması zorunludur. Şartnameıerin ise, ihale başlangıç saatinden önce onaylanması gerelmektedir.
7- iha]e başlan$ç saatinden başlayarak, 10 daki.t(a süre i]e tiirn partilere pey sürütebilecektir. Bu 10 dakikalık süreden
sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 olduğunda i.lgili partiye tek]if verme işlemi kendiliğinden
sonlanacaktır.Zaman bitlnlndeu önceki 10 saniye içirıde pey verllmesi halinde thale süresiıe 1O saniyelik bir

süre eklenecekdr, Bu süreç pey ıerllrneye dovam edıldikçe 10 saniye süre eklenmek suretiyle

dev-am

edecektİr.Pey sürme siheci tamamıanan paItinirı üalesi, en yüksek teklin veren Müşteri üzerine kalacakhr. Yapılacak
işlemlerde, zamanın tespitinde sistem saati geçerıi olacaktır.
8- Tomruk, tel direği, maden direği. kabuksuz kağıtlık ve sanaİ odununun vadeli açü artırma]ı satışlarında mal
bedelinin %30'ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak aıınacaktlr. Vadeli sauşlarda 7 aya kadar vade süresi
uygnılanacakhr.

9- Kabuklu

kağıtlü lif-yonga oduıu, sınk, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmah satışlannda mal bedelinin

vo25'u ıle vergi, fon ve harçlar peşin olarak a]ınacaktrr. vadeıi satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygdanacakt[.
10- Dikili ağaa satışlannın vadeli açü arhrmalr sahşlannda mal bedelinin %20'u ite velgi, fon ve haçlar peşin olarak
alınaca]drr. satışın vadeli olarak yaprlmasr durumunda 10 aya kadar vade süresi uygulanacaktrr.
11- Müsadereli ürün satrşlarr peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayaca}tır.
12- Vadeli olarak satrş yapı.lacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınaca]drr.

13- Kesin teminahn yatrrılmasr koşulu ile satış içiı 15 güne kadar ek süre veri]nesi halinde süre uzatım başlama
tarüinde yürürlükte olan amme alacak]an için uygrı.rlanan oranda gecikme zammı alınacaktrr. Teminat meKuplanna
bağlı alacaklann süre uzatımında verilen ek süre için, süre uzatrm başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacaklan
için lygulanan oranda gecikme zammı peşin olarak aLnacaktrr.
14- Ihaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler G% 20) ile (+% 40) deg:işebilecek olup, bu ürünlere iLişkin
kesiİ liste ihale tarüinden bir önceki giirı işIetme Müdürlügn]nden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numara]an,
geçici teminat mütarıarr, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bitgi cetveliİin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat
yatrma ve ürün satrşlan kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
Ilan Olunur.

Bilgi İçin;
İşletme Müd. Adres
İşletme Müd. Telefon
İşletme Müd. Faks

Edirne yolu Üzeri
0(288) 2l4 2945
0(288) 2l4 1375

