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ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul orman Bölge Müdürlüğü

Kırklareli Orman İşletme Müdi,irlüğü

Sayı

Konu

: E-22930 1 55 -7 55.02.03-4403 l 89

: ihale ilan işleri

1\.05.2022

IL BELEDIYELERINE
KIRKLARELİ

Işletmemizce 24.05.2022 taıihinde saat l0:00 da yapılacak olan Açık Artırmalı Müsadereli Orman
Emvali ihalesine ait satış öncesi bilgi cetveli ilan ve şartnameler tanzim edilerek yazımız ekinde
sunulmuşfur,

İlanm belediyeniz ilan araçları ile ihale gününden 10 giin önce en az 2 defa ilan edilerek ilan
duyuru zaptının satış gii,ıünden ewel işletme müdiirlüğiimtize gönderilmesini arz ederim.

Önder TERZİ
İşletme Müdürü

Ek: İhale İlanı (l Saı{a)

lL...m/k L2_
}ItN AsıJ !]Lüintl,İ{]iİ ifğlııJD§

Bu beigc. giiı,enli clektronik inıza ile imzılanmışıır.
Doğrulama Kodu: D357CBBF-459C4I04-AD4E-6DFB2CEFEDDD Doğrulama Adresi: https://www.furkiye,gov.ırogm-cbys
Karakaş Mahallesi Edime Cadd€si No: l/A KIRKLARELİ
T€lefon No| +90 288 2l4 29 45Belge ceçer: +90 288 2 t4 30 68
E_Posta: kirklareliisl
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Bilgi için:Ahmet zİLYAS
Daioi Işçi
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lLAN

ISTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLğĞÜ lsTAN8UL oRMAN 8öLGE MüDüRLüĞü Tarihi 2410512022

saati
lŞLETME MüDüRLüĞü KlRKLARELI oR[4AN lşLETl\4E MüDüRLüĞü Yeri KlRKLARELi

s lra
No

cinsi Boy
(m)

Miktarl

Adet [43/ster/K

GüMüşALAN
sD. 3.sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk 7 2.026 L 1.100,00 l34.00

cüMüşALAN
sD 3.sLNb.Kl, Kayn Tomİuk l2 7.583 l l.]00.00 591.00

KoFçAZ sD Yapfaklı Yakacak oduıı 0 3.5 ] 30,00 6,00

,1
GüMüşALAN
sD. Yapraklı Yakacak odıın 0 l 40,00 7.00

j KURUDERE
SD,

Yapraİlü Yakacak odun 0 ll L l50,00 99,00

6
GUMUŞALAN
sD YaPraİlı Yakacak odun 0 9 l 200,00 l08,00

1
KIRKLARELi
oiM DS

Motorıu Testere
(Müadcreli) ] 1 400,00 24,00

ToPLALl l9 37-10, 1 3.220,00 969,00

1_ İşleıİne Müdüdüğamüz satş yerlelinde bulunan yukanda ozelliklen yazll| 7 adei pa.ti yukanda belirijlen yer. talih V€ sğane
toplanacak Komisyon huzurunda 2886 say|ll oevlet ltıaıe Kanuna göie açık anlrma usula ile satılacakllr.
2- lhale için tespil olunan ta.jh, tatl gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksEın latili takip eden ilk işsününde
ayn| yer v€ saatte yapllır. iıandan sonra çe||şma saati değişse d6 ihale ilan edilen saatte yapllacaktlr.
} Bu sat§a ait ilan, satlş Öncesi Bilgi c6wela ve şadnameler oGM jntemet sitesandekl (v /w.ogm.9ov.ır)İHALELER
biilğmünde.İşbtne Müdürlüğümüz ve müstakjl şenikbrimizdo göri]lebilir.
+ Müştenbr geçici teminat yatlmad|uan partilere p€y sür€mezl€r. lhal€ye katllacaklann psy sürecekl€ripartiler için 6n az %

3 oranlnda gedci teminatannlon goç ihale saaünekadar lşbtm6 Müdür|üğümüz vgznesine veya banka he§6bna yatlrmalan
gergkmekt€ olup, g€çici t€manatl yatl6.ak lhale Başvuru Formunu fiualayanlal şa.tnamo hükümbnni }€bul etm§
sayllacaklll.
5' s€tlşa işürak ede€eklo.in odun Ürünleri / odun Dlşl oman Ürünlgri Açlk Artrmah sat.ş Şartnamesinin 3 Ünği madd6sind6
yer alan b€lgeleri ibraz etrn€si zorunludur.
& Tomruk, tel dır€ği, mad€n direği, kabuksuz kağdllk v€ sanal odununun vadeli açlk grtırmaİ satlşlannda mal b€delinin %
40 'üı ile vorgi, fon ve harçıar ka§lltğ| peşin olarak ahnacaktll. Vadeli satlşlard8 10 aya kadar vad€ sülo§i uygulanacaklıl.
7_ Kabuklu kağltllk, lif_yonga odunu, sırlk, PbUk ve yakacak odunun vadeli aç|k adlrmall satlşhrlnda mal b€delinin % 30i ile
vergi. fon ve harçlar peşin olaıak alnacakllr. Vadeli satışlorda 10 aya }€dar vade süresi uygulamcaktr.
& oikili ağaç saıtşlannln vadeli a9k arfurmall sallşlannda mal b€d€ılnin % 2o'u iıe Vergi, fon veharçler peşan olarak
aİrıacaktlr. satışın vadellolarak Fpılmasdurumunda 12 (oniki) aya kadar vade sörcsi Uygulanacakllr,
9 Müsadereli 6dn sallşlan p€şin olarak yapllacak olup, vad€ uygulanmayacaKıt
lGvadeli olarak satlş yapllacak oüman ürünloİine yllhk 7.9.6 Yade faazi allnacaktll.
1r- K6in teminatln ).Jtlnlması koşulıl ile satş idn 15 günlİk ek sürcvedlmesi halinde ayl* % 2.0o g€cjkme faizi allnacaktll.
Temlnat mektıJplannln süre uzatlmlnda velilen ek sü.e idn ayllk % 1.60 gecakme faizj p€şin olarak aİnacaktlr.
12- lhal€deka gIobal olarak ilan edjlon ürünlerdeki hacimler (-%20) ale {+7o 4o)değiş€bi|€c€k olup, bU üdnı6re iaaşkin k6sjn
liste ihal€ tadhind6n bil önceki 9ün lşlelİrı€ Müdürh]ğünden l€min edilebilecektir. Bu panilelin isıif numaİalarl,gedci teminal
miktarlan, mıjhammen b€delleri satlş Önc€si Bilgi cetveıinin kesin li§tesind€ göst€rilecektİ. Temınat yatlma veünjn sallşlall
kesin miklar üzerinden yapllacaktlr.

Bilgi için: Adres. telefon ve faks no

Adres: Edime Yolu Üzeri

Telefon: o(288r2142945

Fa( No: 0(286) 214 1375
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