
KARADENiz EREĞLi oRMAN işı_erıvıe rvıÜoÜnı_ÜĞÜ ıvıurıreı_ir yoLLARıNDA KuLLANıLMAK
üZERE ll slNlF cTP BoRu ALlMl

KA Niz EREĞLi o ANl L MÜDÜRLÜĞÜ DiĞER ÖZEL B Li KURULu R

o GENEL MuD Lu

Karadeniz Ereğli orman işletme Müdürlüğü Muhtelif Yol|arında Kullanllmak Üzeıe ll Slnıf GTP
Boru Alımı mai-alımı 4734 sayfi Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ihale usulu ile

ihale edilecek olup, teklifler sabece elektronik ortamda EKAP üzerinden allnacaktlr. lhaleye iliŞkin

ayrlntlll bilgiler aşağıda yer aImaktadır:

iKN :20201448209
,t -İdarenina)Ad 5ilH'#:.T,f,"rl.il[İU.jl'.'#.o-H,İ'"'t.-.'-?t

MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi:MüftüMahallesiormanKümeEvlerErdemirofisYolu
Kdz.Eregli 6730o KDz.EREĞLi zonguldaUzoNGULDAK

c) Telefon Ve faks numarasl : 3723237010 ,3723237011

ç) lhale dokümanlnln görülebıleceği : https://ekap.kik.goV.tr/EKAP/
ve e-imza kUlIanllarak İndirilebileceği
internet sayfasl

2-ıhale konusu mal alımın

a) Adı

b) Niteliği, türğ Ve miktarl

c) Yapllacağü/teSlim edileceği ye.

ç) Strresi/teslim tarihi

d) lşe başlama tarihi

:Karadeniz Ereğli orman işletme Müdürlüğü Muhtelif
yollarında kullanılmak Üzere ll sınıf GTp Boru Alımı

: Q 600 mm Çaplnda ikinci slnlf cTP Menfez Borusu Toplam
266 M (2o Adet 7 Metıelik Boy, Geİiye Kalan 126 Metrelik
Kısmı idarenin Belirleyeceği Boy olçüsünde)
Ayr|ntlh bilgiye EKAP'ta yer alan ıhale dokümanl içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

; cuma Şeflik Merkezi

:Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra 20 Gün İçinde
Tamaml

: sözleşme imzalanmaslnl müteakip 5 gün

3-İhalenin

a) lhale (son teklif Verme) tarih Ve saati : 14.09.2020 , 14:00

b) lhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağü adres) : |şLETME MÜDÜR yARDlMcısl
oDAsl

4. ihaleye katllabilme şaİtlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
krıterler:
4.1. lsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağlda sayllan belgeler Ve yeterlik kriterleri ile fiyat dlŞl

unsurlara ilişkin bi!gileri e-teklifleri kapsamlnda beyan etmeleri gerekmektedir,

4.1.2. Teklif vermele yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirkülerine iliŞkin bilgileri;

4.1.2.1. Ge.çek kişi olması halinde, noter tasdikli jmza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. r üz;l kişiblması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucu]afı ile tüzel

kişiliğin yönetimi;deki görevlileri beiirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamimın,n biİ Ticaret siciı Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteImek üzere

ilgili Ticaret Sicıl Gazeteteri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ıle tüzel kişiliğin noter tasdikıi imza

sirkülerine ilişkin bilgiİer,
4.1.3. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 lhale konusu alımln tamaml Veya bir k|sml alt yüklen'cilere yaptlrllamaz.

4.2, Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasl gereken kriterler:



5. Ekonomik açldan en avantaih teklif sadece fiyat esasIna göre belirlenecektir.

6. lhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.

10. Bu jhaIede, işin tamamü için teklif Verilecektir.

11. lstekliler teklif ettikIeri
teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacakhr.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tar|hInden itibaren 80 (Seksen) takvim gunudOr.

,l 4.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.

ldare tarafından ekonomik Ve mali yeterliğe ılişkin kriter belirtiImemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgele.in taşlmasl gereken kİiterler:

ldaıe tarafından mesleki Ve teknik yetediğe ilişkin kriter belartiImemiştir.

7. ihale dokümanl EKAP üzerinden bedelsiz olarak görüleb
e-imza kuIlanarak Eı(AP üzerinden ihale dokümanInı ind

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandlktan sonra, e-amza ite İmzalanarak, teklife
iljşkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann

çarpıml sonucu bulunan toplam bedet üzerinden teklif birim fiyat şeklinde Verilecektir. lhale
sonucunda, üzerine ihate yapülan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.

,t5. Diğer hususlar:
nşın juşuk teklif değerlendirme yöntemi: lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama
isienmeksizin ekonomik açldan en avantajll teklif üzerinde blraktlacaktlr.


