
cUMA DEPosu VE cUMA, EREĞLi VE YALNlzçAM oRMAN iŞLETME şEFLiKLERi
RAMPALAR|NDA isTiF işi

KARADENiZ ER AN LETME MüD RLUGU DlGER ELi K RuLU LAR
oRMAN GE RL

cuma Deposu ve cuma, Ereğli ve Yatnlzçam orman işletme Şeflikleri Rampalarında istif
İşi hizmet a|lm, 4734 saylll Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesane göre açlk ihale usulü ile ihale
edi]ecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı biigiler aşağlda yer almaktadlr.:

ihale Kaylt Numarası : 2019/642609
1-İdarenin

a} Adresi . Müftü Mahallesi orman Küme Evler Eİdemir ofis Yolu
Kdz.Eregli 6730o KDz.EREĞLi EREĞLi/zoNGuLDAK

b) Telefon ve faks numarası .3723237010 - 3723237011

c) Elektronik Posta Adresi , mejarerhancubukcu@og m.gov.tr

ç) ihale dokümanlnln görülebileceği, https://ekap,kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi

2-ihale konusu hizmetın

a) Niteliği, türü Ve mıktarl cuma Deposunda 9200 metreküp yapacak Ve 100 ster
yakacak ile Cuma, Ereğli ve Yalnızçam Orman İşletme
Şeflikleri Rampalarlnda 9000 metreküp yapacak ve 150 ster
yakacak Orman Emvali İstif İşi
Ayrıntlll bilgİye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bu lunan idari şartnameden ulaşllabilir.
cuma Deposu ile cuma, Eİeğli ve Yaln|zçam orman işletme
Şeflikleri Rampalarlnda istif işi
işe başlama larlhi 17 .01.2020, işün biliş tarihi 31.12.2020

b) Yapllacağl yer

c) Süresi

3- ihalenin

a) Yapİlacağl yer Kdz.Ereğli orman
/zoNGuLDAK
03.01 .2020 - 11 :30b) Tarihi Ve saati

4, ihaleye katllabilme şaİtları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1, lhaleye katllma şartlarl Ve istenilen belgeıer:
4.1.2. Teklif Vermeye yetkjli olduğunu gösteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirküleri;
4,1 .2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. TlJzel kişi olmasl halinde, ilgisine göre tuzel kişiliğinin ortaklarl, üyeıeri Veya kurucuları iİe tğzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bj]gilerin
tamamınln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üze.e
ilgili Ticaret Sicjl 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 içeraği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 lhale konusu işin tamaml Veya bir klSmı alt yüklenicilere yaptlrllamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kİiterler:

ldare tarafından ekonomik Ve mali yeterlağe alişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Me8leki Ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeıor ve bu beIgelerin taşımasl gereken kriterlerl
ldare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kritef belirtilmemiştir_

5,Ekonomik açıdan en avantajll teklif sadece fayat esaslna göre belirIenecektir

işletme Müdürlüğü EREĞLİ

6. lhaleye sadece yerli istekliler kat|labilecektir



7. lhale dokümanInln görülmesi:
7.1. lhale dokomanl, idarenin adresinde görülebilür.
7.2. lhaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanlnI EKAP üzerinden e-imza kullanarak andirmelerl
zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar Kdz.Ereğli orman işletme Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynI adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da gönderilebilar.

9. istekliler tekliflerini, Biü,im fiyatlar üzerinden Vereceklerdir, lhale sonucu üzerine ihale yapllan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarl ile bu kalemler için teklif edilen birlm fiyatlarln çarplml sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden biram fiyat sözleşme imzalanacaktlr.
Bu ihalede, küsml teklif verilebilir.

10. lstekliIer teklif ettikleri bedelin %3'unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçicİ
temanat vereceklerdir.

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

12. Konsorsayum olarak ihaleye teklif verilemez.

,!3. Bu ihalede elektronik ekSiltme yaplımayacaktlr.


