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c) Telefon Ve faks numarasl

c} lhale dokı.man,T ,n gör-lebileceği

ve e-imza ku||an IlaraI lnd lr,lebileceol

internet sayfasl

N ENE M RL u

iKN

1-İdarenin.,
a) Adı

2-İhale konu§u yapım işinin

a) Adı

b) Niteliği, türü Ve miktarı

c) Yapılacağ l/teslim edileceği yer

KARADENiZ EREĞL| oRMAN İşLETME MÜP.UIL_YğY

ijiĞii OiEı BüTçELi KuRuLuşLAR oRMAN GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

Müftü Mahallesi orman Küme EVleİ E,demir ofis Yolu

İİJİ,İr"gİi ozıoo KDz.EREĞLi zonguıdakizoNGuLDAK

37 23237 ğ 1 0 - 37 23237 0,1 1

https://ekap, kik. goV.trlEKAP/

Kdz Ereğli orman işletme Müdürlüğü, Çaylloğlu orman

İsİelme İetliOl 331,334,341 ve 349 Kod Nolu Orman

Yollarında Üst Yapı İşi

Toplam 23520 metıeküp Ve 19,50 kilometre B Tipi orman

İ"İİ"."a" üst Yapı . _ |ıi
lvrİntılı Uilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,

Kdz. Eıeğli Orman İşletme Müdürlüğü, Çayiıoğlu O.rman

İİİJ*" Ş""liol 331,3r4,34,1 ve 349 Kod Nolu Orman Yolları

Yer tesliminden itibaren 60 (Atmlş) takVim günüdüı,

Sözleşmenin imzalandığl tarihten itibaren 5 gün ıçinde

yer tes]imi yapllarak işe başlanacakt|,,

Kdz Ereğli orman işletme Müdürlüğü, çaylıoğlu orman işletme Şefliği 331,334,341 ve 349 Kod

Nolu ormanJrollarında ust vaıı İğıvjplrn iıi q:zsa sayılı kamu lhale kanununun 
,19 uncu

maddesine gore açlk ihale u.rıuii"]i jiJ"jiıJ""r oırp, i"ı.ıltı"r sadece elektronik ortamda EKAP

,ir-"iro"n 
"linu"rlrtır. 

lhaıeye ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

: 20201495443

3-ihalenin

a) lhale (son'tekli{ Verme) tarih Ve | 09,10,2020 - 't0:00

saatı

b) lhale komisyonunun toplantl yeli : işı-ıTrvı: MÜDÜR YARD|Mclsl oDAsl

(e-tekliflerin açılacağı adres)

4. ihaleye katllabiIme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değeılendirmgsinde uygulanacak

kriterler:
4,.t.lsteklilerinihaleyekaiılabilmeleriiçinaşagldasayılanbelgelerVeyeterlikkriterleriilefiyatdİşl
;;;ı.j;;; İli;kİ" 

'İlgIleri 

eüekliflen kapsamındi beyan etmelerı gerekmektediı,

İll]lİ?Jlİİl'*jİrİ:İ;l"tkili;'J,;,;;gö,te,"n lm)a Beyaınamesi veya imza SiIküleri,

İ.l.İ.l. C"rç"l. kişi olhası halinde, noteı tasdlkli lmza beyannamesı,

4.1,2.2. rlzelh,şı olması hal,nd;:ig;"i;; i|." iur"ı xişiıidin ortaİları, üyelen Veya kurucuları ile tlj7el

iişiiö. vjJi.ii dekı goreüileri belirt"n .ön durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bi'gilerin

tamamlnın bir llcarel ,,",, a"r"Ğinol orırr*r...in"ıinde. bıl biİoilerin tümLlnü göstermek üzere

ilgili T|caret Sicil cazeteleri ,"y"il;;.;;;; go.t","n belgelerile tü;el kişiıiğin noter tasdikh imza

sirküleri,
+l'İ.]. §İri.li ve lçeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

b) Adresi

ç) Suresİ/teslim tarihi

d) lşe başlama tarihl



4.1.4. Şekli Ve lçerlği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.,1.5Ihale konusu lşte iorr"n,n onu!iiJJıt,y-rı.ienici |aı,şt,nıabiiır. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

l:i['+?,T"li,, tarat ndan ş deney m goste_rmek Jzere s!.,_,],_i p"]g::|l 
^,:.,: l],]:gi,ll,::i:::,

fazla hlssesine sahip ortağına alĞlmaJı halinde, ticaret ve sanayı oİası/ticaret odası bunyesinde

bulunan tıcarel Slc,, men"urüukıari iev, v".inii.uıi.uşavır ya d,a Serbest muhasebeci mali muşavir

tarafından ilk llan tarihinden .".;, ;J;fi;;;; u" or.ehıenolgi tarihten geriye doğru son bir yüldır

Ğ".İİl, olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Ekonomik ve mali yetertiğe i!işkin belgeler ve bu belgeterin taşlması ge]eken kriterler:

!dare tarafından ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler vğ bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:

4.3.1. iş deneyim belgeleri:

SononbeşylliçindebedeliçerenbirsÖzleşmekapsamındataahhütedilenVeteklifediıenbedelin%
80 oranından az olmamak uzere inaıe konusu iş veya benzer işlğre ilişkin iş deneyimini.gösteren

belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işle,e denk sayllacak

mühendislik ve miınarllk bölümleri:

4.4.1. Bı, iha|e(le oenzel ış oıarak kab,ıl edilecek ışler:

11.06.2011tarıhvÖ27961SayllıResmiGazetğdeyaylmlanangruplardan(A)grubuV.grubu
işler benzğr-iş olarak kabul edilecsktir,

4.4.2, Benzer işe denk sayllacak mühöndislik Veya mımarlık bölnmleri:

İnşaat Mühjndis!iği ve'veya Orman Mühendisliği

5, Ekonomik açidan en aVantajl1 teklif sadece fiyat esasına göre belirlenOcektir,

6. lhaleye sadece yerli ıStekliler katıİabilecektır,

7. lhale dokumanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif Verecek oIanlarln,

"-irnİu 
ül"nrrur EKAP üzerinden ihate dokümanını indirmeleri zorunludur,

8.Teklifleı'EKAPüzerindenelektronikortamdahazır]andlktansonra.e-imzaileimzalanarak'teklife
ıişr* 

"-r.rnt", 
i]e bjrlikte ı,ıaıe tarııı Ve saatine kadar EKAP uzerınden gönderilecektir,

9. istekliler tekliflerini, heı bir iş kaleminin m]ktarl ile bu iş kalemleri icin teklif edilen birim flyatlarln

çarplml so,,]l"cL ,uü,nan tooıam je-o"ı u,"r no"n teklif birım fiyat şeı<iinde Verilecektir, lhaIe

İorİ..,"rnO". üze.ine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır,

10. Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir,

11. istğkliIer teklif ettikleri bedelin %3,ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat verecekIerdil.

12. Bu ihalede elektıonik eksiltme yapılmayacaktlr,

13.Verilenteklifleringeçerliliksüresi,ihaletarihindenitibaren80(seksen)takvimgünüdur,

,t4.Konsorsiyum oIarak ihaleye teklit Verilemez,

15. Diğer hususlar:
ihalede Uygulanaca^ Sınır Değer Katsaylsl (N) . ,'|,2

Asırı dusük tek f cegerlendırme yönt;;i: lnale. KanĞun 38 inci maddesinde önqörülen açıkIama

i.İ"aa"İairi" 
"-"noıİlı., 

aç,dan en avantajlı teklıf üzerinde bırakılacaktır,


