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İr BELEDİYELERiNE
KIRKLARELl

24.05.2022 tarihinde saat ll:00'de, İşletmemizce Elektronik Satış §istemi E-SATIŞ iizerinden
yapılacak olan Dikili Açık Artırmalı Orman emvalleri ihalesine ait ilan ilişikte sunulmuştur.

İlanın belediyeniz ilan araçları ile ihale gi.iniinden 10 giin önce erı az 2 defa ilan edilerek ilan
duyuru zapünın satış gününden ewel işletme müdiiılüğiimüe gönderilmesini arz ederim,

Önder TERZİ
İşletme Müdürü

Ek: ihale ilanı (1 Sayfa)
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Satış Yeri Cins, Nevi, Boy
ve Srnıf

Parti
No

İsttf
No

Boy
(m) Adet Miktar öıçtı

Birim
m'/
Adet

Muhammeı
Bed€l
(TL)

Geçici
Teminat

(TL)

1 GüLBABA oİş Yapraklı Dikili Ağaç 2 7 64,7 a9 m3 0,600 1.674,00 38.408.00

ToPl-AM 127 5 764,7a9 1.674,00 38.408,00

1- işletme Müdürtügtmüz satrş yerlerinde bulunan yukanda özellik]eri yazü partiler https://esatis.ogm.gov.tr internet
adresinde elektronik ortamda açık artrrma usulü ile ihale edilecektir.
2- İhare için tespit olunan tarü, tatiı giinüne rastlamrşsa ihale, tekrar ilana gerek ka]maksızn taüli takip eden ilk
işgününde aynr yer ve_ saatte yap4}r. İıarıdan sonra çalışma saati değişse de ihale i]an edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ihale ilanı (satış Öncesi Bilgi ceweli) ve şartnameıer httpsl//esatis.ogm.gov.tr internet sitesinde ve
İşletme Müdürlüğümüzde görütebilir.
4- Ihale, https://esatis.oglEt.gov.tr adresinde elektronik ortamda yap acak olup, elektronü ortamda yapı]aca} üalelere
katııım için, Müşteri tarafından bir defaya mahsus e-satış sözleşmesi Noterde imzaladıldan sonra müşterinin firma
yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir Vergisi kaydının bulunduğu en yalon işletme Müdiiırlüğüne teslim etmesi
gerekmektediI. Uyelik sözleşmesi i]e birlikte şartnamede ihalelere katılım için istenilen belgelerin ilk üyelilde asıllan
Veya noter tasdikli nüshalannın ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri ilgili birime teslim etmeyenler elektronik satrş
üalelerine katı]amayacaktrr.
5- Müşteriler geçici temiıat yatırmadık]an partilere pey süremeder. iha]e]ere girmek isteyenlerin ihale konusu olaı
satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutann en az o/o3 ü oranrnda geçici teminah yahrmalan ve
şartnameyi onaylamasr gerelQıektedir.
6- Teminahn, banka ürün ve kartlan ile ödenmesi halinde üa]e başlang-ıç saatine kadar, Euhasebe blriminiı banka
hesabrna veya ve2neslne yatırılması halfuıde üalenin yapıldığı gün üale saatlnden en geç 1 saat önceslne
kadar yatınlması zorunludur. ŞaTtnameleri[ ise, ihale başlangıç saatinden önce onaylanması gerekm.ektedir.
7- Ihale başlangç saatinden başlayarak, 10 daldka sür€ i]e tiiırn partılere pey sürillebilecektir. Bu 10 dakikalık süreden
sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 olduğunda ilgi]i partiye teklif verme işlemi kendi]iğinden
son]anacaktf_zaman bitİminden önceki 1o saniye içinde pey verilmesi haltnde üale süresine 10 saniyeıik bir
süro eklenecektlr. Bu sür€ç pey verllmeye devam edildlkçe ıo sanİy€ sür€ eklonmek suretı9e deyam
edecektlr,Pey sürme süreci tamamlanan partinin ihalesi, en yüksek teklifi veren Müşteri üzerine kalacaktır. Yapılacak
işlemJerde, zamanın tespitinde sistem saati geçerli olacaktır.
8- Tomruk, tel dir€gi, maden daegi, kabuksuz kagirtlık ve sanayi odununun vadeli açrk artrrmalı satışlannda mal
bedelinin yo301 iıe verg,i, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli Sahşlarda 7 aya kadar vade süresi
uygulanacaktrr.
9- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırü, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırma.lr satşlannda ma] bedelinin
%25'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak a.lrnacaktrr. Vadeli sat§larda 7 aya kadar yade süresi uygulanacaktır.
10- Dikili ağaç satışlannın vadeli açık arhrmalı satışıannda mal bedelinln %15'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak
allnacaktır. Satışın vadeli olarak yapılmasr durumunda 10 aya kadar vade süresi uygulanacaktrr.
11- Müsadereli ürün satışlan peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır_
12- Vadeli olarak satış yapiacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alrnacaktrr.
13- Kesin teminatrn yatırılması koşulu ile satrş içiı 15 güne kadar ek süre verilmesi halinde süre uzatım başlama
tarihinde yürürlüİİe olan amme a.laca]dan için uygrulanan oranda geci}me zaınmr allnacakhr. Teminat mektuplanna
bağlı alacaklann süre uzatımında verilen ek süre için, süre uzabm başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacaklan
için lygulanan oranda gecikrne zammı peŞin olarak alrnacaktr.
14- Ihaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki haciırıler G% 20) ile (+% 40) degdşebilecek olup, bu ürünlere ilişkin
kesln liste ihale tarihinden bir önceli gün İşletrne Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin isüf numaralan,
geçici teminat miktaflarr, muhammen bedelleri Satrş Öncesi Bitgı cetveıinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat
yatırma ve ürün satrşlan kesin miktar üzerinden yap acaİtrr.
Ilan olunur-

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

Edirne yolu Üzeri
0(288) 2I4 2945
0(288) 214 1375

iha]e No

ıhaıe Tarihi

İhale Başlangıç Saati

#


