
KDZ EREĞLi ORMAN iŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ALAPLI, CUMA VE ÇAYLİOĞLU ŞEFLiK
MERKEZ| BINALAR|NDAYAPlsAL KABLoLAMA lşl

DENiz EREĞLi oRMAN i LETM ĞER ÖZEL BÜT ELi KURULU LA
ORMAN GENEL MÜDÜRL

a) Adl KARADENİZ EREĞL| ORMAN iŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
D|ĞER özEL BüTçEL| KURuLUşLAR oRMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Müftü Mahaliesi orman küme Evleı Erdemir ofis yolu
Kdz.Eıegli 673o0 KDz.EREĞLi zonguldauzoNGULDAK

b) Adresi

c} Telefon ve faks numarası

ç} Ihale dokümanlnln görülebileceğİ
Ve e-imza kullan llarak indirılebileceği
internet sayfasl

2-ihale konusu yapım işinin
a) Adl

b) Niteliği, türü Ve miktarl

c) Yapllacağl/teslim edileceği yer

ç} süresi/tes!im tarihi

d) |şe başlama tarihi

37 23237 01 0 - 37 23237 01 1

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

Kdz Ereğli orman işletme Müdürlüğü Alaplı, Cuma 
. 
ve

Çaylıoğlu Şeflık Merkezi Binalar|ndaYapısal Kablolama lşi
2280 METRE cAT 6 UTP KABLo LsoH, 320 METRE 3,2,5
TTR KABLo, 320 METRE PVc KANAL 100 -50, 70 ADET
DATA PRız, 70 ADET KEYSToNE JACK, ToPLAM 120
ADET 1-3-5 METRE cAT 6 PATCH coRD KABLo LsoH3s
ADET PRiz VE çERçEvEsi
Ayrıntılt bilgiye EKAP'ta yeİ alan ıhale dokümanl içinde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.
ALAPLl oRMAN işLETME şEFLİK MERKEzi, curue
oRMAN |şLETME ŞEFLiK MERKEzi, çAYLıoĞLu oRMAN
işLETME şEFLiK MERKEzi
Yer tesliminden itibaren 40 (Klrk) takvim günüdür.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapllarak işe başlanacakt|r.

3_ihalenin

a) lhale (son teklif Verme) tarih Ve saati : 17.09.2020 - 14:00

b) lhate komisyonunun toplan! yeri (e-tekliflerin açltacağt adres): işLETME MÜDÜR YARDıMcısl
oDAsl

4. ihaleye katılabilme şaİtlart Ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kİiterler:
4.1. lstekliİerin ihaleye katülabilmeIeri için aşağlda sayllan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışl
unsurlara ilişkin bilgjleri eleklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi Veya lmza s jrküleri.

4.1.2,1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4,1.2.2. r izel kişi olması haIınde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucuları ile tüzel
kişiljğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamınln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bjIgilerin tümüığ göstermek üzere
ilgill Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,

Kdz Ereğli Oıman İş|etme Müdürlüğü Alaplı, Cuma ve Çaylıoğlu Şeflik Merkezi
BinalarındaYapısal Kablolama İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihaIe edilecek oIup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. lhaleye ilişkin ayrtntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

lxtı ı20201456645

1-İdarenin



4.1.3. Şekli Ve içeriği |dari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici temanat,
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayü ile alt yüklenici çalıştırılabilir, Ancak aşin tamaml alt yuklenicilere
yaptlnIamaz.
4.1.6 TOzel kişi taraflndan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarlslndan
fazla hissesine sahİp o.tağlna ait olması halinde, ticaret Ve sanayi odası/ticaret odasl bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarl veya yeminli malj muşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
taraflndan ilk ilan tarihinden sonra duzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğrU son bir ylldlr
kesintisiz olarak bu şartln korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkİn belgeler ve bu belgeleİ:n taş|ması gereken kriterler:

ldare tarafından ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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

4.3.1. iş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

50 oranlndan az olmamak üzere ihale konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler.

4.4.Bu ihalede benzeİ iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayllacak mühendaslik
ve mımarIık bölümleri:
4.4.1, Bu ihalede benzer iş olarak kabul edılecek işler:

Yapım işterinde benzer iş gruplarında yer alan (E) Elektİonik ve iletişim işleri, lX. Grup Genişbant
Erişim ve Ağ Şebekesi Teknolojisi lşleri
4.4,2. Benzü işe denk sayılacak mühendislik Veya mimarlIk bölümleri:

Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisliği

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

6. lhaleye sadece yerli iStekliler katIlabilecektır.

7. lhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaIeye teklif Verecek olanlarln,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanInı indirmeleri zorunludur.

l0. Bu ihalede, işin tamaml için teklif Verilecektir

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

12. Bu ihaıede elektronik eksiItme yapllmayacaktlr

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

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez

'l5. Diğer husııslar:
lhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsaylsl (N) :1
Aşln düşük teklif değerlendirme yöntemi: lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlI tekllf üzerinde bırakılacaktır.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkın e-anahtar ile bidikte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. lstekliler tekliflerini, her bjr iş kalemjnin miktarl ile bu iş kalemleri jçin teklif edilen birim fiyatlarln

çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şek!inde Verilecektir. lhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli iıe birim fiyat sözleşme imzaIanacakt|r.


