
KDz EREĞLi oRMAN işLETME MüDüRLüĞÜ MUHTELiF RAMPA VE DEPoLARlNDA isTiF işi
K ENl ERE Li oRMAN i LETME MüDüRLüĞü oiĞrn özEL BüT EL| KuRULU LAR
ORMAN GENEL M DURLU U

Kdz Eıeğli Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Rampa Ve Depolarında İstif İşi hızmet alımı 4734
saylll Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açük ihale usulü ile lhale edilecektir. ihaleye
ilişkin ayrıntlll bilgile. aşağlda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numara§| :20191571174
1-1darenin

a) Adresi Müftü Mahallesi orman küme Evler Erdemir ofis yolu
Kdz.Eregli 67300 KDz.ERİĞLi EREĞLi/zoNGULDAK

b} Telefon Ve faks numarasü

c} Elektıonik Posta Adresi

ç) lhale doküman lnln görülebileceğa
internet adresi

37 23237 01 0 - 37 23237 0 1 1

mefarerhancubukcu@ogm.gov.tr
https,//ekap. kik, gov.tr/EKAP/

Toplam 71400 m3 yapacak Ve 550 steİ yakacak orman
emvali istif işi
Ayrlntllı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman| içinde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.
Güzeldere, Cuma, Çaylıoğlu, depoları ve Şeflik rampaları
işe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmlş beş) gündür

işletme Müdürlüğü EREĞL|

2-ıha le konusu hizmetin
a) Niteliği, türü Ve miktarl

b) Yapljacağ ı yer

c) Süresi

3- ihalenin
a) Yapllacağ ü yer

b) Tarihi Ve saati

Kdz.Ereğli orman
/zoNGULDAK
06.,l2.2019 - 09:30

4. İhaleye kat|labilme şartları ve istenilen belgeler i|e yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.1haleye katllma şartlarl Ve istenalen belgeler:
4.1.2. Teklif Vermeye yetkali olduğunU gösteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirküleri;
4.1.2.1 . Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasd jkli imza beyannamesi,
4,'1.2,2, İlzel kişi olmasl halinde, ilgisine göre tuzel kişiliğinin ortaklarl, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri beIi(en son durümu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamıntn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tijzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve iÇerağa idari Şartnamede belarlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 lhale konusu işin tamaml Veya bir kısml alt yüklenicilere yaptlrllamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarahndan iş deneyaminı göstermek üzere sunulan belgenin, tüzöl kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olmasl halinde, ticaret Ve sanayi odasl/ticaret odas| bünyesande
bulunan ticaret sicil memurluklarl Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali muşavir
taraflndan jlk ilan tarihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldlr
kesintisiz olarak bu şartln korunduğUnu göSteren, Standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriteİleİ:

idare taraflndan ekonomik Ve mali yeterlağe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik yeteİliğe ilİşkin belgeler Ve bu belgelerin taşımasI gereken kriterler:

4.3.1. iş deneyİmini gösteren belgeler:
Son beş yll içinde bedel içeren bar söz|eşme ka'psamlnda kabul işlemle.i tamamlanan Ve teklif edilen
bedelin % 30 oranlndan az olmamak üZere, ihale konusu iş Veya benzer iŞlere iliŞkin iş deneyimini
gösteren belgeler Veya teknolojik ürün deneyim belgesi.



4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Orman Emvali İstifleme ve Yükleme İşi '

5.Ekonomik açldan en avantajll tekııf sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7. lhale dokümanlnln görülmesi:
7.1. lhale dokümant, idarenin adresınde görülebilir.
7.2. ihaleye teklif Verecek olanlarln ihale dokümanınl EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar Kdz.Ereğli orman işletme Müdürlüğü adresine e|den teslim
edilebileceği gibi, aynl adrese iadelı taahhOtlü posta Vasltaslyl3 da gönderilebilir,

9. lstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden Vereceklerdir. Ihale sonucu uzerine ihale yapllan
istekliyle, her bir iş kaleminan miktarl ile bu kalemler için teklif edilen birim fjyatların çarplml sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme ımzalanacaktlr.
Bu ihalede, klsml teklif verjlebilir.

10. iStekliler teklaf ettik|eri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

1,1. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 80 {sek§en) takvim günüdüı

12. KonSorSiyum olarak ihaleye teklif Verilemez

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapllmayacakt|r

14.Diğeİ hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama istenmeksizin ekonomik açldan en avantajh
teklif üzerande blrakllacaktlr,


