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Müftü Mahallesi orman küme Evler Erdemir ofis yolu

Kdz Ereğli orman işletme Maidürlüğu Çaylıoğlu Deposu ile Çaylloğlu ve Klzlarderesi orman
işletme Şeflikleri Rampalarlnda istif işi hizmet allmı 4734 saylll Kamu lhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ahale Usulü ile ahale edilecektir. lhaleye ilişkin ayrlntlll bi|galer aşağlda yer
almaktadlr:

lhale Kaylt Numarasl
1ldarenin
a) Adresa

Kdz.Eregli 6730o KDz.EREĞLi EREĞLi/zoNGULDAK
b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç} lhale dokümanlnln görüIebileceği
intefnet adresi

37 23237 01 0 - 37 23237 0 1 1

mefaİerhancubukcu@ogm.gov.tr
https://ekap. kik. gov.tr/EKAP/

Karadeniz Ereğli orman işletme Müdürlüğü Çayhoğlu
Deposuile Çaylloğlu ve K|zlarderesi orman işletme
Şeflikleri Rampalarında 22200 metreküp yapacai istifi ile
100 ster yakacak orman Emvali ıstif lşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bu lunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Çayl|oğlu Deposu ile Çaylıoğlu ve Kızlarderesi Orman
İşletme Şeflikleri Rampalarında Orman Emvali İstif İşi

İşe başlama ta:ihi 17.01.2020, işan bitiş tarahı 31.12.2020

2-ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü Ve miktaIl

b) Yapllacağ ı yer

c) Süfesi

3- ihalenin

a) Yapllacağl yer Kdz.Ereğli orman
/zoNGULDAK
03.01.2020 - 14:30

işletme Müdürlüğü EREĞLi

b) Tarihi Ve Saati

4. ihateye katllabilme şartlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.1haleye katllma şartlarl Ve istenilen belgeler;
4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren lmza Beyannamesi Veya lmza sirküleri;
4,1.2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasd jkli imza beyannamesi,
4.1.2.2, Tnze| kişi olmas| halinde, ilg]sine göre tüzel kişiljğinin ortaklarl, üyelerj Veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlilera belirten son durumu göstefir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamInln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğjn noter tasdikli imza
sirkülefi,
4.1.3. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekla Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 lhale konusu işin tamaml Veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptlrllamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeteİliğe ilişkin belgeler Ve bu belgeıerİn taş|ması gereken kriteİleİ:

ldare tarafından ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Me8|eki ve Teknik yeteİliğe ilişkin beıgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterıer:

ldare tarafından mesleki Ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajll teklif sadece fiVat esaslna göre belirlenecektir.



6. lhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir

7. lhale dokümanlnln görülmesi:
7.1. ihale dokümanl, idarenin adresinde qörülebilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanlarln ihale dokumanınl EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Teklifler, jhale tarah Ve saatine kadar Kdz.Ereğıi orman lşletme Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynt adrese iadeli taahhütlu posta Vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. lstekliler tekIiflerini, Birim fiyatlar üzerinden Vereceklerdir, lhale sonucu üzerine ihale yapIlan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarl ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarln çarplml sonucu
bulunan toplam bedeı üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, jşin tamaml içan teklif Verilecektir.

10. lstekli|er teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belarleyecekıeri tutarda geçici
teminat verecĞklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçer]ilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür

,!2. Konsorsayum olarak ihaleye teklif Verilemez

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr

14.Dağer hususlar:
lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif tJzerinde blrakllacakhr.


