
KARADENiZ EREĞLi işLETME MÜDÜRLÜĞÜ KOCAMAN ORMAN iŞLETME ŞEFLlĞi KOCAMAN

ToPLU KORUMA LOJMANLAR| oNARıMl
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KARADENiZ EREĞLi
TOPLU KORUMA LO
maddesine göre açlk i

üzerinden alınacaktır.

iKN

1-İdarenin

a) Adl

z-ihale konuğu yaplm işinin

a} Adl

b) Niteliği, türu Ve miktarı

c) Yapllacağt/teslim edileceği yer

c) Telefon ve faks numarası

cl Ihale doküman ln ln görülebllecegi

ue e-imza kuİlan ılarak ındirilebileceği

internet sayfası

37 23237 01 o - ı7 23237 0 1 1

https:/lĞkap.kIk. gaV.tr/EKAP/

sözleş menİn imzalandtğt tarihten itibaren 5 gün içinde

limi yapllarak işe başlana

isLETME MüDüRLüĞü KocAMAN oRMAN iŞLETMF ?'.IlĞi KocAMAN

JMANLAR| ONARIMI yapım ışı +İİ+ ,uy,l Kamu ihale Kanununun 19 uncu

hale usulü ile ihale edilecek oı,p'i"ıiitı"i i,ouce elektronik ortamda EKAP

İ"nr'r"Ölı,şı.. "İrıtılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadIr:

| 20?01487642

KARADENiZ EREĞLi oRMAN işLETME MüDüRLüĞü

;t;t?i;, t'trçeli KuRuLu-şLAR oRMAN GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

Müftü Mahallesi orman Küme Evler_ Erdemir ofis_ Yolu
';;;:;,öi ;;;ö xoi.ineeı-i EREĞLi,zoNGuLDAK

KARADENIZ EREĞLi işLETME MÜDÜRLÜĞÜ.r99|llİT
aaffi"NiHE;ff §rrliĞi xocawıAN Toplu KoRuMA

LoJMANLAR| oNARlMl

Toplu Koruma Ekip Binasının onarımı esnasında Hırff:kalem lş
lİrnnt,l, Ullgiv" EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

;İ;;;;; İJuİİ!".tn".n"a"n ulaşılabilir,

Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Kocaman Orman

İİİJrl ğ".İl is i io"u,n. n Topl u Koruma Loimanları

Yer tesİimınden itibaren 45 (Ktrk8eş) takVim günüdür,
ç) Süresilteslim tarirri

d) işe başlama tarihi
.- .] :ü,li!; jı., .'j, , 

"",,_'" 
ı yer tes

3-ihalenin

a) lhale (son teklif verme) tarih Ve

saati

b) Ihale komisyonunun toolantı yeri

(;üekliflenn açülacağı adres)

02.10.2020 - 10:00

işlerrvıı rvıüoüR YARDlMclsl oDAsl

4. lhaleye katılabilme şartları ve isteniten belgeler İle yeterlik değeılendirmesinde üyğulanacak

İlr'İ''Jİ"'*,,,",,. ihaleye katllabilmeleri için aşağlda say,|?1lİ9"j:, *,"terlik kriterleri ile fiyat dlşl

unsurlara ilişkin bilgileri e-teı<ııtıei'iapğam,noi oey,n etmeleri gerekmektedir,

4.1.2. Teklif vermeye yettiıi oıouU'İnl|Ö$;; İ;;; B-+liiT:,]j"y, lmza Sırküleri,

+.İ,İ.l. C"rç"X kiş1 olhası halinde, noter tasdikli ımza beyannamesı,

i.ı.z.z.ıü,.Lıkişi oıması h,üi"d;:i;i;;"" İ,# il,;ilşili(i,.:$ru 
SS al::Iil'Jİ"o:lll:li"'"'

ı.i.lln, ,j."1i.iideki görevlileri belirten son durumu gösteflr ılc

tahamının bir Ticaret Si,,l C","Ğ!lnO"" Oul,,*"",İnulinde, bıı biloilerın tümünü göstermek uzere

ilgili Ticaret s]cil Gazeteleri *yr';"..;'h:r"#;;; öJri","n belgeler ile tü-zel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

b) Adresi



4.1.3. sekli Ve lçeriği idari Şannamede beliflenen teklf mektubıl

;.;.;. §!İİİ ;;;;;tği idari §annamedebeı;rıenengeçici 
teminat.Ancakişın."mamıa'tyükıeniciıere

;..i.;iğ;il;, iğte idarjnin onayı ile alt yüklenici çallştırllabıllr

VaDtlrılamaz.
ı.i.o ıuzeı kiŞi taraflndan lş deneylm; goster,ı"]ek uzere sllu]"_l 

|u'o"n'n 
tüzel kişitiğin yarlsından

fazıa hissesine sanip o,.tag,na,a,t"JİŞ:;:9:",İ:,*::]:::;i::::;tl;lil.'"1'Jjİi]Ş'"l,"r""",
buıunan ticaret sicil memur|ıJklaü,r":J:J;}:l J;;url".ir.alği i-*"n ge.iye doğru son bir yıldır

tarafından ilk ilan iarihlnden sonı

İ.""J.,İ.t 
"İ"rrl. 

Ou şartın korunduEunı] gösteren belge,

4.2, Ekonomik ve mali yetelige İlişl<iİ belgeler ve bu belgeleIin 
|1sıması 

gereken k,it_erler:_

ldare taraf lndan ekonomik ve mali yelerliğe Ilişkin kriter belirtılmemiştir,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin ta§!masl gereken kriterler:

4.3,1. İş denEyim belgeleri:

Son on beş yll içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamünda taahhüt edilen Ve teklif edilen bedelin %

80 oranından az oı.r.rı, uru|-u'irlji"";;"JJ;ş;ia,benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler.

4.4,Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Ve benzef işlere denk sayılacak

-tinenaislik ve mimarllk bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul ediIecek ışler:

Bl. ve Bll. Giubu işlefin dışındaki bina işleri

4.4.2, Benzer işe denk sayllacak mühendislik Veya mlmarilk bölümleri;

İnşaat Mühendisi veya Mimar

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

6. thaleye sadece yerli istekliler katlIabilecektir,

7.1haledokümanlEKAPüzerindenbeoelslzolarakqÖrulebil;r,Ancak'ihaleyeteklifverecekolanların.
e-imza tullanar]İ ;ö; ;;;İ;J;, iha|e ookümanın] inoirmeleri zorunludur,

8.Teklifler,EKAPüzerindenelektronikortamdahazlrlandlktansonra'e-imzaıleimzalanarak,teklife
iıişxin e_anantalile uii,,ı.iu,ı.r," turin Ve saatine t"JriEkp,p üzerinden gÖnderilecektir,

..^. ,,",,,,.9.]ştaklilo+dolı§floçiııı*gşbir+ş*aüoInüR,lT_ü,*::,jlğhJ 
ıç*abrce,i,üçü6 tek[{, adileotsıIie&yatla!,e,,şj.s,İ,.-

ç",p'.,.onu.u,ilil;;bd,;bedeıızerlnoeı]t;*kŞ;ii;fyatşekiindeVerilecektir'lhale
sonucunda, üzerine ühale yapılan istekli ile bırim fiyat sözleşme imzalanacaktlr,

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif Verilecektir

11. IsteklıIer teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir,

,l2. Bu iha|ede elektronik eksiItme yapılmayacaktır,

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

14.Konsorsiyüm olafak ihaleye teklif Verilemez,

15. Diğer hususlar: n^^6l Kalsavlsl (N) 1

lhalede uygulanacak Jlllll u!,vi 
nci maddesinde öngöfülen açlklama

nJ," O-,rşrt tekliİ !-eEerlendırr,"e yöntemi: ihale, Kanunun 38 ı

istenmeksiziri ekonomık 
"ç,o,n 

!n'"uunt,;lı teKlif uzerinde bırakılacaktır


