
KDZ EREĞLi ORMAN iŞLETME MüDüRLüĞü, K|ZLARDERESi oRMAN |şLETME şEFLlĞi,
çAYLIOĞLU ORMAN EMVA Li DEPOSU DAH iliYoLLAR|NDA üsT YAPı YAP|M |ş|

DEN iz rne MAN l LETME LÜĞÜ DiĞER ÖZ ELl KURULU
ORMAN GENE MuD RL

xoz eneĞı_l oRııııı.ı lşı_errııE MÜDÜRIÜĞÜ, KZLARDERESI oRMAN lşı_erıvıe şerılĞi,
çıVııoe ı_u onıvııı.ı euÜıı_i DEposu oırıiı_i yoı_ı_enıNDA ÜsT yApı yAp|M lşi yapım işı4734
jayılı Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk jhale usulü ile ihale edilecek olup, teklifle.
sabece etektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktlr. lhaleye ilişkin ayrıntlll bilgiler aşağlda yer

almaktadlr:

iKN | 20201302340

1-İdarenina)Ad 
5ilH'#:rT5r"#.,"iUAil.Jl'.=^'J'"-HfiR'E.-=*tİ
ıvıüoünı-üĞü

b) Adresi : Müftü Maha|lesi orman Küme Evleİ Erdemir ofis YoIu
Kdz.EİegIi 673oo KDz.EREĞLi EREĞLiızoNGULDAK

c} Telefon ve faks numarası :3723?37o10 ,3723237011

ç) lhale dokümanlnln görülebiteceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanllarak indirilebileceği
internet sayfasl

2-ihale konusu yapım işinin
a) Adl

b) Niteliği, türü Ve miktarl

ç) süresi/teslim tarihi

d) lşe başlama tarihi

3-İhalenin

a) lhale (son teklif verme) tarih ve saati

b) lhale komisyonunun toplantl yeri (e-tekliflerin açılacağt adres)

Koz EREĞL| oRMAN işLETME MÜDÜRLÜĞÜ,
K|ZLARDERESi oRMAN |şLETME şEFLlĞi, çAYLloĞLu
oRMAN EMVAL| DEPosU DAHiLi YoLLAR|NDA ÜsT YAP|
YAP|M İşi
2ooo metreküp Temel Malzemesi Temini, 2000 metreküp
Makine ile serme, 2000 metreküp Malzemenin Taşınmasl 38
saat Lastik Tekerlekli silindir ile slk!ştlrma 1 km Hendek ve
Platform Tezviyesi
Ayr|ntlll bilgiye EKAP'ta yer a|an ihale dokumanl içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Kdz. Ereğli orman işIetme Müdürlüğü, Klzlarderesi orman
işletme Şefliği, Çaylıoğlu orman Deposunun Dahili Yollarl

Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapllarak işe başlanacaktlr.

29,06.?.020 - 14i30

işLETME MüDüR YARDlMcls|
oDAsl

+. ihateye katllabilme şartlarl Ve istenilen betgeler ile yeterlik değeılendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. lsteklilerin ihaleye ka!labilmeleri için aşağlda sayllan belgeler Ve yeterlik kriterleri ile fiyat dıŞı
unsurlara iİişkin bilgiteri e-teklifteri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif Vermere yetkili olduğunu gösteren lmza Beyannamesi veya lmza Sİrküleri.
4.1.2.1, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. rğzal kişiblması halinde, ilgisine göre tüzet kişiliğin ortakları, üyeleri Veya kurucula.ı ile tüze|

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tumünü göstermek üzere
itgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya bu hususIarl gösteren belgeler ite tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

c) Yapllacağl/teslim edileceği yer



4.1.3. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçİci teminat.
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayl ile alt yüklenici çallştlnlabilir. Ancak işin tamaml alt yükıenicilere
yaptlrllamaz.
4.1.6 Tüzel kişi taraflndan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarlslndan
fazla hissesine sahip ortağIna ait olması halinde, ticaret ve sanayi odast/ticaret odası bunyesinde
buİunan ticaret sicil memurluklarl Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali mijşavir
taraflndan ilk itan tarihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir ylldlr
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilİşkİn belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:

ldare taraflndan ekonomik Ve mali yeterliğe iIişkin kriteı belirtilmemiştir.

4,3. Meslekİ ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasl gereken krİterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

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

80 oranlndan az olmamak üzere ihale konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyiminİ gösteren
belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edİıecek işle] ve benzer işlere denk sayllacak mühendislik
ve mimarllk bölümleri:

4.4.1,Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011tarih ve 2796l saylll Resmi Gazetede yayımlanan gruplardan (A) grubu V. grubu işler
benzeİ iş oİarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayllacak mühendislik veya mimarllk bölümIeri:

inşaat Mühendisliği ve/Veya orman Mühendisliği

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

6. lhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir

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

9. lstekliler tekliflerini, her bir iŞ kaleminin miktan ite bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann

çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şektinde Veri|ecektir. lhale
sonucunda, üzerine ihale yapllan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacakttr.
10, Bu İhalede, işin tamamı için teklif Verilecektir.
11. lstekliIer teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak tızere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede e|ektronik eksiltme yapllmayacak!r.
13. Verİlen teklİflerin geçerlilik süresi, ihate tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdur.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,
15. Diğer hususlar:
lhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsay|sı (N) : '|,2
Aşln düşük teklif değerlendirme yöntemi: ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngöriJlen açlklama
istenmeksizin ekonomik açldan en avantajll teklif üzerİnde bırakllacaktlr.

7. lhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklİf Verecek olanlarln,
e-imza kuIlanarak EkAp üzerinden ihale dokümanlnl indirmeleri zorunludur.


