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Hırvat Hükümeti Peljesac yarımadasını ana karaya bağlayacak olan Peljesac köprü projesine 
ilişkin ihaleyi bir basın toplantısı ile duyurdu. 

Basın toplantısına katılan Ulaştırma, Altyapı ve Denizcilik Bakanı Oleg Butkovic ve ve 
Bölgesel Kalkınma ve AB Fonları Bakanı Tomislav Tolusic projenin 2017 yılında 
başlayacağını, geçen hafta içinde projenin AB fonlarından finansmanı için Avrıpa 
Komisyonu'na gönderildiğini açıkladılar. Toplam proje değeri 380 milyon Avro olan projenin 
330 milyon Avro'luk kısmının AB fonlarından karşılanması beklenmektedir. 

Köprü inşaatı, bağlantı ve geçiş yollarını kapsayan ihalenin iki aşamada gerçekleşmesi, 
bu bağlamda 60 gün sürecek birinci aşamada ihaleye katılacak firmaların hukuksal ve teknik 
açıdan değerlendirilmesi, ikinci aşamada ise en iyi teklifi veren firmanın seçilmesi 
planlanmaktadır. İhale sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. 

Peljesac Köprü Projesi Güney Adriyatik ile ülkeyi bağlayan karayolu projesinin önemli bir 
aşamasını oluşturmakta olup, köprü 2,404 m uzunluk ve çift şeritli bağlantı yolu ile 
Avrupa'nın en büyük beş köprüsünden birisi olacaktır. 

  

Kaynak: Hırvatistan Resmi Gazetesi, Hina Haber Ajansı 

Yayınlayan: Zagreb Ticaret Müşavirliği 
 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK-226932&_afrLoop=423137502180209&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1khjpcq3j_954


İhale konusu Peljesac Köprüsü üzerinde inşaat çalışmaları, bağlantı yolları 
ve yan yollar iki aşamada yapılacaktır; 60 gün sürecek ilk 
aşamada ihaleye katılan firmaların yasal ve teknik kapasitesi 
kontrol edilecektir; ikinci aşamada ise en iyi teklif veren firma 
seçilecektir 

İhaleyi Açan Kurum HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb 
Son Başvuru Tarihi 22 Ağustos 2016 Saat 10:00'a kadar 
İhale Tutarı 1.756.000.000,00 HRK (KDV hariç) 
İhale İletişim Bilgileri HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb 

Vončinina 3, 10000 Zagreb 
İrtibat Kişisi: 
Marica Cikoja - Ratkovski  
Tel: +385 14722462 
marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr/ 
Web sitesi: http://www.hrvatske-ceste.hr/ 

İhale Koşulları Seçim kriterleri:  
İlk aşama puanlama metodolojisi; 
1. Fiyat (70 puan, kriterin göreceli önemi % 70),  
2. Çalışmaların tamamlanma süresi (5 puan, kriterin göreceli 
önemi % 5),  
3. Teminat süresi içerisinde eksikleri giderme garantisi (25 
puan, kriterin göreceli önemi % 25),  
4. Yapılan çalışmaların kalitesi teminat süresi (15 puan, alt 
kriterin göreceli önemi % 60),  
5. Teminat süresi içerisinde eksikleri giderme garanti tutarı (15 
puan, alt kriterin göreceli önemi % 60),  
 
6. Bu ihalenin ikinci aşamasına geçen firmalar arasından 
ekonomik açısından en avantajlı teklifi veren firmaya göre 
seçim yapılacaktır.  
 
Sözleşme süresi ya da tamamlanma şartı 42 aydır. 
 

İhalenin Yayınlanması Resmi Gazete 
https://eojn.nn.hr/spin/application/ipn/documentmanagement/D
okumentPodaciFrm.aspx?id=696873 

 

http://www.hrvatske-ceste.hr/
https://eojn.nn.hr/spin/application/ipn/documentmanagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=696873
https://eojn.nn.hr/spin/application/ipn/documentmanagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=696873

	Pelješac.pdf
	Pelješac/Hırvatistan Köprü İhalesi


