
Gayriresmi tercüme  

İmtiyazlı ihale davetiyesi 

Moğolistan ve yabancı tüzel kişiler, onların ortaklığı için aşağıdaki karayol projeleri için ihale 

daveti Ekonomik Kalkınma bakanlığı tarafından ilan edildi.  

Aşağıdaki projeler için ihaleye davet ediliyor. Bunlar: 

No İmtiyazlı ihale ismi  İmtiyaz türü 
İmtiyaz hususu 

sayısı 

İhale belgeleri 

teslim alma 

tarihi 

1 
Tosontsengel-Uliastai 114 km 

asfalt projesi  
Yap-Devret  EKB-2013/317/8 

1 Temmuz 2014 

günü saat 13.00’e 

kadar  

Ekonomik 

Kalkınma 

Bakanlığı 3.kat 

Toplantı salonu   

2 
Bayankhongor - Altay 129.4 

km asfalt yol projesi 

Yap-Devret  
EKB -2013/317/9 

3 
Bayankhongor - Altay 126.7 

km asfalt yol projesi 

Yap-Devret  EKB -

2013/317/9-1 

4 
Altay - Darvi 165 km asfalt yol 

projesi 

Yap-Devret  EKB -

2013/317/10 

5 
Altay- Darvi 98 km asfalt yol 

projesi 

Yap-Devret  EKB -

2013/317/10-1 

6 

Тosontsengel 4 yol kavşayı -

Nömrög- Songino 167 km 

asfalt yol projesi 

Yap-Devret  
EKB -

2013/317/11 

3 Temmuz 2014 

günü saat 13.00’e 

kadar  

Ekonomik 

Kalkınma 

Bakanlığı 3.kat 

Toplantı salonu   

7 

Songino ilçesi – Khyargas gölü 

doğu etekleri 135.5 km asfalt 

yol projesi 

Yap-Devret  
EKB -

2013/317/12 

8 

Daşinçilen – Orhun köprüsü 

bitiminden Murun-Tarialan 

yolu bitimini bağlayan 120 km 

asfalt yol projesi  

Yap-Devret  

EKB -

2013/317/13 

9 

Daşinçilen – Orhun köprüsü 

bitiminden Murun-Tarialan 

yolu bitimini bağlayan 112 km 

asfalt yol projesi 

Yap-Devret  

EKB -

2013/317/13-1 

10 

Hujirt-Tuvhun kilisesi-

Ulaantsutgalan  90.1 km asfalt 

yolu projesi  

Yap-Devret  
EKB -

2013/317/15 

11 
Daşinçilen-Ögii gölü yolundan 

Höşö Saydam’a kadar 30 km 
Tasarla-Yap-Devret 

EKB -

2013/317/16 

2 Temmuz 2014 

günü saat 13.00’e 
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asfalt yol projesi  kadar  

Ekonomik 

Kalkınma 

Bakanlığı 3.kat 

Toplantı salonu   

12 

Hentii vilayeti Binder ilçesi 

Onun köprüsünü yenileme 

projesi   

Tasarla-Yap-Devret 
EKB -

2013/317/17 

13 
Mandal ilçesi Zuunkharaa 15.8 

km asfalt yol projesi  
Tasarla-Yap-Devret 

EKB -

2013/317/18 

14 
Çoir-Borundur 50 km asfalt  

yol projesi   
Tasarla-Yap-Devret 

EKB -

2013/317/19 

Ekonomik kalkınma bakanlığı Moğolistan ve yabancı tüzel kişiler, onların ortaklıklarını 

yukarıdaki asfalt yol projesi ihalelerine davet ediyor.  

İhaleye katılmak isteyen şirketler aşapıdaki şartları yerine getirmiş olmalıdır. Bunlar: 

        1. Moğolistan’daki herhangi bir ticari bankasında kendi adına açılan bir hesapta ihalesine 

girmek istediği proje bedelinin en az ¼’ine denk MND veya yabancı dövizi yerleştirmek ve bunu 

ispatlayan belgeyi almış olmak /1 ispat belgesi sadece 1 ihale için geçerlidir/; 

        2. Yönetim, uzman ekip, teknik donatım ve ekipman becerisi ve tecrübelere sahip olmak 

/yol inşaatına ilişkin sözleşme, onun ek belgeleriyle ispatlanmış olmalıdır/; 

        3. Şirketin faaliyetleri özle izin kanununa göre özel izin gerektiren faaliyetler için bu izin 

için gerekli koşulları yerine getirmiş olmalıdır /İhaleye katılmak isteyen şirket yol inşaatı 

konusunda özel izine sahip olmayabilir ve ancak taşören şirket yol inşaat iznine sahip olmalıdır /. 

Maliye bakanlığı, Dünya bankası ve Asya Kalkınma bankası kara listesinde kayıtlı olmakak 

/Genel koşul/. 

İşbu ihale davetiye dayanarak ihaleye başvuranların teklifleri İmtiyaz kanunu 13.3.1-13.3.5 

maddelerine göre inceleyerek koşulları yerine getiren katılımcıların ihale başvuruları detaylı 

incelenme sonucunda en iyi teklifi sunandan başlayarak en fazla 3 katılımcıyı sıralayan liste 

yayınlanacak olup puan sıralamasına göre imtiyaz sözleşmesi koşullarına ilişkin müzakereler 

yapılır.  

Şayet ihaleye tek bir şirket (tüzel kişi veya onun ortaklığı) başvurduğu takdirde ihale teklifi ilgili 

mevzuata göre ele alınarak incelenir imtiyaz sözleşmesi koşullarına ilişkin müzakere yapılır.  

Tüzel kişi ortaklık üyesi bir ihalenin seçimi sırasında tek bir ortaklığın üyesi olarak yer alır. 

Ayrıca bir tüzel kişi ortaklık olarak ihaleye katıldı ise tek başına ihaleye katılamaz.  
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İhaleden seçilen tüzel kişi imtiyazı uygulama amacı, temel faaliyetini yansıtan tüzel kişilik /proje 

uygulayıcı tüzel kişilik/ kurabilir.  

İhale seçimleri İmtiyaz kanunu, imtiyaz sağlama ihalesi ve teklif değerlendirme mevzuatına göre 

yapılır.  

İşbu davetiyeye göre Moğol ve yabancı tüzel kişi, onların ortaklığı ihaleye katılma isteklerini 

içeren resmi yazı ve geri ödenmeme koşul ile  ihale evrak bedeli 3,000,000 /üç milyon/ MNT 

Ekonomik kalkınma bankası Turiin San 9000 36 409 nolu hesabına ödediğine dair makbuz ile 

birlikte elektronik veya elden başvuru yerine teslim eder.  

Yabancı tüzel kişi veya onların ortaklığı ihale projesini sadece Moğolca olarak gönderebilir. 

İlgi duyan tüzel kişi veya ortaklıklar katılım isteklerini aşağıdaki adrese resmi yazıyla 

ulaştırır. Ekonomik kalkınma Bakanlığı, Yenilik, devlet-özel sektör ortaklığı Genel 

Müdürlüğü, İmtiyaz Şubesi Telefon: 264188, 62263132  

http://montsame.gov.mn/index.php/lavlagaa/item/28034-dd 
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