
GüZELDERE DEPosU iıe aınpı-ı, BENDERE,GüMEı-i, xocaıoeıı VE suLUDERE ŞEFLiKLERi
RAMPALARlNDA isTiF işi

EĞLi oRMAN i LETME MüD B ELi K RuLU LAR
ORMAN GENEL MUO RL

Güzeldere Deposu ile Alaph, Bendere,Gümeli, Kocaman Ve suludere Şeflikleıi Rampalaİlnda
istif işi hizmet allml 4734 sayüll Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrintıIl bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

ihale Kay|t Numarasl | 20191641721
1-İdarenin

a) Adresi : Müftü Mahallesi orman Küme Evler Erdemir ofis Yolu
Kdz.Eregli 67300 KDz.EREĞLi EREĞLi/zoNGULDAK
37 23237 01 0 - 37 23237 0 1 1

mefarerhancubukcu@ogm.gov.tr

https://ekap. kik. gov.trEKAP/

2-ihaıe kon usu hizmetin
a) Niteliği, türü Ve miktarl Toplam 31000 metrğküp yapacak ve 200 ster yakacak

orman emvali istif işi
Ayrlntlll bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulunan idari şartnameden u laşllabalir.

Güzeldere Deposu ile Alapll, Bendere, Gümeli, Kocaman ve
Suludere Şeflikleri Rampalarında İstif İşi

işe başlama tarihi 17.01.2020, iŞin bitiş tarihi 31.12.2020

b) Yapllacağı yer

b) Telefon ve faks numarası

c} Elektronik Posta Adresi

ç}lhale dokümanlnln görülebileceği
internet adresi

c) Süresi

3- ihalenin

a) Yapllacağl yer Kdz.Ereğli olman
/zoNGuLDAK
03.01.2020 - 10:30

işletme Müdürlüğü EREĞLi

b) Tarjhi Ve saati

4. ihaleye katılabilme şartlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. lhaleye katllma şartıarl Ve isteniıen belgeler:
4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren lmza Beyannamesi Veya İmza Sirküleri,
4.1.2.,t. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.ruzel kişi olması halinde. ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklarl, oyeleri Veya kurucularl ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamınln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas| halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede beliflenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamaml Veya bir klsmı alt yüklenicilere yaptlrllamaz.

4,2. Ekonomik ve malİ yeterliğe ilişkin beigeler Ve bu belgelerin taştmasl gereken kriterıeİ:

idare taraflndan ekonomik ve mali yeterlığe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeleİ Ve bu belgelerin taşlmasl geıeken kriterler:
ldare tarafından mesIeki Ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açldan en aVantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir

6. lhaleye sadece yerla istekliler katllabilecektjr

7. lhale dokümanİnln görülmesi



7.1, lhale dokOmanl, idarenin adresinde görülebilır.
7.2. lhaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur,

8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar Kdz.Ereğti orman işıetme Müdürlüğü adresine elden teslim
ediIebileceği gibi, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da gönderilebilir.

9. lstekliIer teklaflerini, Birim fiyatlar üzerinden Vereceklerdir, lhale sonucu üzerıne ihale yaplİan
istekliyle, her bir iş kaleminin maktarü ale bu kalemler açin teklif edilen birim fayatlarln çarplml Sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihaıede, jŞjn tamaml için teklif Verilecektir.

10. istekliler teklif ettjkleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

1,ı. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür,

,| 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez,

,|3. Bu ihalede eİektronik eksiltme yapllmayacaktlr

14.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama istenmeksizan ekonomik açldan en avantajll
tekllf üzerinde bırakllacaktlr.


