
KDz EREĞLi oRMAN işLETME MüDüRLüĞü, çAYLIOĞLU ORMAN
VE 341 KöD NoLU oRMAN YoLLA R|NDA SANAT YAP
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işLETME şEFLiĞi 327, 330
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L
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Kdz Ereğli Oıman İşletme Müdürlüğu, ÇaJhoğlu orman işletme Şefliği 327, 330 Ve 341 Kod Nolu

Oıman Yollarında Sanat Vapsİ VİŞım İşi y]p,m işi 4734 sayılı Kamu lhale Kanununun 19 uncu

maddesine gÖre açlk ]hale usuiü ıı" iı]rı" öoiı"t"r ojup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP

üzerınden 
"lınacaxt,ı. 

lhaleye ilişkin ayrlntıll bitgiler aşağüda yer almaktadtr:

irı :20201495649

t-idareniıı

cİİ-gL süİçnİi KuRuLtjşLAR ÖItMAN GENEL MüDüIILüĞl]

+.\^/]fF(i:N,tiillüMahalle§iOrlnanKiiıneEvlerlirdenrirOfisYolııKdz.Eregli
67300 KDZ,EtıEĞLi Zongııldali/ZoNcU LDAK

c) Telefon ve faks numarası :J?2]2370t0-3?232J70ll

ç) İhale doktimanınün : https://ekap,kik,gov,tllEKAP/

görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebiJeceği
iıtemet sayfası

2-ihale konusu yaplm işiniİ

a) Adı

b) Niteliği, türü Ve miktarı

ı) Adı

c) Yapılacağü/teslim edileceği
yer

ç) Stıresi/teslim tarihi

d) İşe başlama tarihi

3-ihalenin

32?, 330 ve 3,1l Kod Nolıı Orman Yolları

Yer tesliminden itibafen 60 (Atmtş) takvinı günüdür,

Sözleşmenin iınza|andığü tarihteıı itibalen 5 güıı içiııde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,

Kdz Ercğti Ornıan işletme Mıidürlüğü, Çaylloğlu Or_man işıetme Şenıgı

İİJ. l:o-r" lal Korl Nolu Ormaır Yollarıırda Sanat Yapısı Yapım Işi

KdZ. Ereğii ornıaı İşletnıc Müdiir|üğü. Çaytıoğlu_orman işletııt Şıfliği
]İİ. SlO İ" l+l Kott Nolu Orınan Yollarında TOPLAM 12 Adtt Saıat

Yapısı Yapım İşi

gİ***ıİjr+p"şpnksııtüilftiı,LhğB1ıg}sMf öi,iıgt,EıMf enft e**re
«dz. Eregli Orman İşletme Müttürliiğü, Çaylıoğlu Orman İştetnıe Şefliği

a) ihale (son teklif velme) tarih Ve saati

b) ihale komisyonunun toplantl yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

4. ihaleye kalıiabilııe şartları Ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmğsinde uygulanacak

kriteıler:
4.1.1steklileİinihaleyekaiülabiImeleriıçinaşağldasayılanbelgelerveyeterlikkriterleriilefiyatdlşl
;;;;;;; tĞ;. oİİjileri e_tel<litleri lapsamınOa Peyaıletmeüel 9:rekmektödlr,
İ.l.İ. İ"l.İlt *r."ve yetkili olduğunu gösteren lmİa Beyannamesi veya lmza Slrk[ıleri,

İ,İ.1,1. Ürçul Xişİ olhası halinde, noİer tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.rüzel kışi 0]masl nrı,no",jigi"n; göi; t,]r"ı kiş]liğin ortakları, üyele_ri Veya kurucu]arl ile tüzel

xiiı,,gi,-,.' v"*t,*ıi deki görevlıleri i"iı"n 
"in 

durumu ğcıster!r Tlcaret Sicil Gazotesi, bu bilgilerin

tamamtnır] bir 
-ıicarĞt sıcıı oazeteiınue buluımamasl-halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

iöıi ii"riut si"iı Gazeteleri o"ya,L, r,riu"ır gösteren belgeler ile tüzel kiş;iığin noter tasdikli imza

s;rküIeri,
ı ı.i. s"ı.ıi ve cer cı. ldarl Şarınamede belirlenen teklif mektub''r

1.1.+. Öetli ve ıceriğı ldarı Sadnamede beliılenen geçici temünat

4.1.5ihaIe konusu işte io*un,n on"yiı" aıt yuı.ienici çaı,ştırı|abilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptlrllamaz
4.1'gFnzelklŞ|larafüül.]antşdeneyimigÖstermeküzeresunulanbelgenin'tüzelkişiliğinyarıslndan
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fazla hissesine sahip ortağina ait oImasl haiinde, tlcaret Ve sanayi odasl/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticareı sıcıl memurıu*ıarı ,"v"l"ai"İİ..aıi müşavir ya d'a serbest muhasebeci mali muŞavir

taraflndan ilk ,ın tar.n,nden .""l.";J;#;;;; "" 
oJr"i,]".o1oi tarihten geriye doğru son bir yıldır

Ğİ.İİr" "lr*t 
bu şaıltn korunduğunu gösteren belge,

4.2. Ekonomili ve nııli yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belg€lerin taşümasl gereken kriterleri

idare tamfindan ekonoı,ıik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir-

4.3.MeslekiveTeknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşlmasıgerekenkriterler:
43.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamnda taahiüt,edilen ve teklifedilen bedelin l'lo

80 oranından az olmu,out ii,"," ii,uİ" lİoln,l, Ş',Jy" U"ze, işlere itişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislık Ye

mimartık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

"İr.U ". 
İ,'',,"' Dr,",,-Y"p,, İşleri katıul edilelıileceği gibi l1,0620ll tarih ve 2796! sayılı Resmi

Caİetede 1alınlıııan "\ apttn ü§l";;;l;;; İ§ C"pİuİ, r,nllgi" nde 1er alan (A) Crubu Alt Yapı

İrİ""'İ.,'İrl İİ'..O",, V. İrup Xn,n,ol, işl"l ıAllvapı ı üsıl apı ı işler bcnzcr iş olarık

dcğerlendirileccktir
4.412. Benzer işe denk sayılacak müendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği vc/ycya Orman Mühcndi§liği

5. Ekonomik aÇldan en avantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir, , i.

6. lhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir,

7. ihale dolLrır^_nı i_&\p _zer,nde, oedels,z o,araı,. görl]le_Dılir__A'caı<, ıhaleve tekljf verecek o,anla'ln,

ö.*iıra{üiiaışEıi iRA.p ürdriird;ri,il}iJo'a,iİtnriiıi,ıraı,atı;ii 
,;d;iıJri; q';.ıiü;ğ5;;i8rE&,,*".,*ğŞ

8.Teklifle..EKAPÜZe[indenelektronikoıtamdahaztılandıktansonra,e.imzaileimzalanarak,teklife
iıştı. 

"-"".ntr. 
iı. oirıiıt" ;n,ı" Ül.in uu 

"u"tin" 
kadar EKAP üzerinden gonderilecektİr,

9. istekIiler tekiiflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kaIemleri için teklıf edilen.birim fiyatların

çarpımı sonucu Uulunan toplam İe-J"İ Uİ",İ"J"" teklif bi;lm fiyat şeklinde verilecektir, lhale

sonucundıı. üıerıne ü]]ale yapııa; İstekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır,

10. Bu ihalede, lşin taman-rı içın teklif Verilecektir

11.1steklilerteklifettiklerıbedelin%3,ündenazolmamaküzerekendibelirleyecekleritutardageçici
teminat verecekle.dir.

12. Bu ihaİede elektronik eksiltme yapllmayacakıl:

13, Verilen teki],flerin geçeılilik süresi, ihaIe tarihinden itibaren 80 (seksen) takVım günudüf

14.Kon60rsiyum olaıak ihaleye teklif VeriIemez,

't 5. Diğer hus ucla r:

lnrleO"" Üyg, o-.cak Sınır Deger Katsayısı (N) : '1,2

nşrio-ui* ", 
ı oegeıIeıo'rme yöntemi: lhale, Kanunun 38 incl maddes,nde ongör

i.İ"n."lr.iri. . .o.o--.k acıdan ön avantaılı teklif üzerinde oürakılacaktır
ülen açlklama


