
KDZ EREĞLi ORMAN |ŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SULUDERE ORMAN |ŞLETME ŞEFLiĞi
slNlRLARl DAHıLINDE 8 ADET ARlcl KoNAKLAMA Evi , 20 ADET SEYYAR wc ,1 ADET

KAMELYA, 3 ADET çEŞME VE 6 ADET ARlLlK
KARADENiz EREĞLi ANi LETME MÜ DiĞER ÖZEL BÜT K RuLU LAR

RMAN GENEL M D

Kdz Ereğli orman İşletme Müdürtüğü Suludere Orman İştetme Şefliği Sınırları Dahilinde 8 Adet
Arlcı Konaklama Evi , 20 Adet seyyar wc ,1 Adet Kamelya, 3 Adet Çeşme ve 6 Adet A.lhk yapım
işi 4734 saylll Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale edilecek olup,

teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden allnacaktlr. lhaleye ilişkin ayrlnhll bilgiler aşağlda
yer almaktadlr:

iKN | 202014/,8728

1ldarenin
a) Adı KARADENİZ EREĞLi ORMAN İŞLETME MÜOÜRLÜĞÜ

DiĞER özEL BüTçEL| KURuLUşLAR oRMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Müftü Mahallesi orman küme Evler Erdemir ofis yolu
Kdz.Eregli 67300 KDz.EREĞLi ZonguldaUZoNGULDAK

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarasl

ç) lhale dokümanınIn görülebileceği
Ve e-imza kullanı larak indirilebileceği
internet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adl

b) Niteliği, türü Ve miktarl

c) Yapllacağ ı/teslim edileceği yer

ç) Sğresi/teslim tarihi

d) lşe başlama tarihi

37 23237 01o - 37 23237 01 1

https://ekap. kik.goV.tr/EKAP/

Kdz Ereğti Orman İşletme Müdürlüğü Suludere Orman
işletme Şefliği slnlrlan Dahilinde 8 Adet Aİlcl Konaklama
EVi , 20 Adet seyyar wc ,1 Adet Kamelya, 3 Adet Çeşme ve
6 Adet Arlllk
boya 1248 m2, laminat 'l20 m2, demir 8.030 kg, duvar 400
m2, dlş kapı 8 ad, shingle 279,2 m2, ahşap 22,1 m3, Pıastik
doğİama 480 kg, pencere 26,4 rA2, c 35/45 beton 67,5 m3,
alaturka wc panel kabin 20 ad
Ayrlntıh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Suludere orman işletme Şef|iği Muhtelif Bölme|eri

Yer tesliminden itibaren 60 (Atmlş) takVim günüdür.

Sözleşmenin imzaland|ğı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılaİak işe başlanacaktlr.

3_ihaıenin

a) lhale (son teklif Verme) tarih Ve saati : 25.09.2020 - 14:00

b) lhale komisyonunun toplant| yeri (e-tekljflerin açılacağl adres): |şLETME MÜDÜR YARDıMclsl
oDAsl

4. ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen bğlgğler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kıiterler:
4.1. lsteklilerin ihaleye kahlabilmeteri için aşağıda saytlan belgeler Ve yetedik kriterleri ]le fiyat dlşl
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklıflerı kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu 9österen lmza Beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.2,1. Gerçek kişi olmasl haljnde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. r[Jzel kişi olmasl halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucularl ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgjIerin
tamamlnın bir Ticaret Sical Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üze.e
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,



4.1.4. Şekli Ve içeriği ldarı Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5lhale konusu işte idafenın onayl ile alt yi]k|enici çalıştlnlabilir. Ancak işin tamaml alt yüklenicilere
yaptlrılamaz.
4.1.6 Tüzeı kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tuzel kjşiliğin yarlslndan
faz\a hissesine sahip ortağlna ajt olmasl halinde, ticaret Ve sanayi odasl/ticaret odasl bünyesinde
bulunan ticaret siciI memurluklart veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali muşavir
tarafından iIk llan tarihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir ylldlr
kes|ntisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeteİliğe ilişkin belge|er ve bu belgelerin taşlmasl gereken kraterle.:

ldare tarafından ekonomik Ve mali yetediğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu betgelerin taşlmasl gereken kriteİle.:

4.3.1. İş deneyim be|geleri:

son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhut edilen Ve teklif edilen bedelin %

60 oranlndan az olmamak üzere ihale konusu iş Veya benzer işIere ilişkİn iş deneyimini gösteren
belgeler.

4.4.Bu ihalede benzeı iş olarak kabul edilecek işler ve benzeİ işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarhk bölümleri:
4,4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Blll grubuna giren !şler.

4.4.2. Benzer işe denk sayllacak mühendislik Veya mimarllk bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Mimar

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

6. ihaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.

7. lhale dokümanl EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlarln,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanlnl indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazlrlandlktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birljkte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. lstekliler tekliflerini, her bir iş kalğminin miktan ile bu iş kalemleri için töklif edilen birim fiyatlann

çarplml sonucu bulunan topIam bedel üzerinden teklif b:rim fiyat şeklinde verİlecektir. lhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif Veriİecektir

11. lstekliler tekljf ettikleri bedelln %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçica

teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacaktlr

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (sek§en) takvim günüdür

14.Konsorsiyum oıarak ihaleye teklif Verilemez

,t 5. Diğe] husustar:
lhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsaytsl (N) :1
Aşlrı düŞuk teklif değerlendirme yöntemi: ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama
jstenmeksizin ekonomik açldan en avantajlı teklif üzerinde blrakl!acaktlr,


