
MEsAHA, DiKiLl HAclM BELiRLEME vE vERiM yüzDEsl TEspiTi HlzMETl Aııııacnxıın
KA zER ETM LüĞü DlĞE EL BüT
oRMAN ELM

Ereğll orman lşletme Müdürıüğ0 2020 Ylh Mesaha, Dlkili Hacim Belirtgme ve Verım'İuziiiı
Tespiti İşl hizmet alımı 4734 say|lı Kamu lhale Kanununun ,l9 uncu maddesine göre açık ihale usÜl{ı-
ile ihate;dilecek olup, teklifler sidece elekkonik ortamda EKAP uz9tiD_ğ9_0 ai.ın_aee!!r.. helcy.e_ j[ş.kin
aynntılı bilgiJer aşağlda yer aImaktadır:

lKN | 2o2ol15334o

,t-idarenIn

a)Adı KARADENiZ EREĞL| oRMAN ışLETME MÜDÜRLıJĞÜ,
D|ĞER özEL
MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTçELI KuRuLUşLAR oRMAN GENEL

b) Adresi :Müftü Mahal|esi orman Küme Evlor Erdemır ofis Yolu
Kdz.Eregli 673oo KDz.EREĞLl EREĞLkzoNGuLDAK

: 3723237010 - 3723237011

: https://ğkap.kik, goV.tr/EKAP/
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cı Telefon ve faks numarası

ç} lhale dokomanınIn 9örulebileceği
ve e-imza kullanlıarak indirilebileceği
internet sayfasl

2-ihale konusu hizmet allmln
a) Adl

b) Niteliği, türu Ve miktarl

c) Yapılacağl/teslim edlleceği yer

ç) St]resi/teslim tarihi

d) lşe başlama tarihi

: Ereğli orman lşletme
Hacim Bellrleme ve Ve

Müdürlüğu 2020 Yl|ı Mesaha, Dikİl
rlm Yüzdesi Tespiti lşi

]
ll

I

: Mesaha :52000 m3 Dlklll Hacim Bolirleme: 500 m3 Verimi
Yüzdesi Tespiti : 400 m3j
Ayİlntıll bilgiye EKAP'ta yor alan lhale dokümant içinde,
bulunan ldari şartnamedon uıaştlabillr.

:Kdz. Ereğli Orman lşletme Müdürl0ğü
orman işletmE Şeflikıorinin Tüm Bölmeleri

Bünyesindeki.

: lşe başlama tarihinden itibaren 210|iki yı)z on) gündür

: sözleşmenin imzalandlğl tarihten itibaren 10 gün içinde işe
baş]anacakt!r.

3lhalenin
a) lhale (son teklif Verme) tarih Ve : 17.04,?020 - 10i00
saati

b) thale komisyonunun toplanh yeri : lşıerruıe MÜDÜR YARDlMclsl oDAsl
(e-tekliflerln açl lacağl adres)

4. İhaleye katılabllme şartları ve isteniten betgeler ile yeteılik'aeğerleİaiİİ.eşTrLG _Üyğİ,lahİİak
kriterIer:
4.1. lsteklilerin ihaleye katllabllmeleri için aşağıda saytlan belgeler vg yeterlik krilerleri i19 fiyat dlşı
unsurlara ılişkİn bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedjr.
4.1.,1.3. lhale konusu işin yerİne getİrilmesi için alınmasl zorunlu olan ve ilgili mevzu?,İnda o iş için
özel ola.ak d(lzenlenen sicil, izin, ruhsat Vb. belgeler,
istekli, 5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihalg|ii
işler İçin düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış "Serb-est OrmancılıUOrman|
Ürünleri/Büro ve Şirketi oda Togcil ve 5531 saylll Kanuna Ait Meslekl Faaliyet lhale Yetkinlik
Belgesi" ni ıekllfi eklnde sunacakttr.

4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sırkülerine ilişkln bilgiıeri;
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sirkülerine i|işkin bilgiler,,
4,1,3. Şekli Ve içeriği |dari Şartnamede belirlenen teklif mektubur
4.1.4. Şekli Ve içeri ği ldari Şartnamede,bdlirlenen geçİci teminat diğiı,iriı__
4.1.5]hale konusu alımın lamamı veya bir kısmı alt ylıklenlcİlere yaptlrılamaz
4,1.6 Ttzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üze re sunulen belgBnin,
fazla hissesine sahip ortağına ait ol :rO.rkmaşı halinde,

miıilmu§avii
Bor__s9J

an jlk i
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mt]şavir ya da sefbest muhasebeci
buzenlen

Veya

oösteren
en Ve dü zen le [d i ğ İ tari! ten. geriye_d_oğ ru_ş_o..ç'Üqlgeye 

ilişkin bilgilerj
Ddu

4.2. Ekonomlk ve mali yoterllğo ilişkln beıgeler Vo bu belgelerin taşıma6ı gereken krltorlori

ldare taraflndan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilniemiştir.

4.3. Maslgki Ve teknik yotor|iğo ilişkin belgel9r v9 bu belgeleİin taşlmagl goİekon kritorloı:

4.3,1..lş doneyiminl,gösteron belge[9l? iliş(ln bltgtleıı _.
ison,o'eş yıı içinde bedei içeren bir sözleşme kapsamlnda'kabul iŞIemle'ritamamlanan Ve teklitedilen
'bedeIin % 50 oranlndaüi az olmamak ozere, ihale konusu iş veya benzer işIere iİişkin iş deneyimlni'
gösteren belgeler.

4.4, Bu ihaledo benzeı iş olarak kabul edilecok lşleı:
4,4.1,
5531 saylll Kanunrın 4, ve 5. maddesinde sayılan ormancilık faaliyotler|yle alakalı üretim işleıl,
.orman zararlılarıyİa mÜcadele, sllv|kültür, fldanlık ve ağaçlandııma faallyetlorinin denetiml lle
ilgilidamşmanltk_ jiz4eJL.v_ey_allz!ıe!=!_m]!_e_Eg oIa k kabul edil9caktır.r

5. Eko.nbniik:r_çrd.a n e"ii-va ntajli ie-tl

6. liiai-ye iıa',Gcö yörll istdl<liler (atıldnilecdl<tir

7. lhaıe doküm6nl EK/(P uzerinden bedelsiz.olarak görtılebi[ir. Ancaii
e-imzQ,kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmÖled zor,q

aüT]a| üzete_

8. Tgkifleİ; EKAp üzerinden eloktronik ortamda tıa2iıanöıktaİ'Şıiİa, ,-İmzalİe 1mzaEEıla_K..3İ[i§
ilişkın e-a.nahtar ilg.birlikte ihale tarih Ve s_aatine lra_dar E5AP_ o;e!Od_sa_gÖEie{gsektİ]

s. lsıd-kTılöi teiıilieıriilt,iör.6ii iş ka[eminih miktan iıe uu id--ı<dieniieıiıdnlöii]rcaGn 5Timiy_aiiami
ç€rplm|,soıiucu bulunan toplam bedel ozerinden t8kljf birim fiyat şektlnde Verileqe!t{-li3E
İonucunEa,. ozerine ihale y'apılan i§tekli ile birim ijyat sözleşnİe lmzaıanaİ_İ_Klır.]- 

._._*

, iha leye t9k_[Lv_e!9ce l! olaa l

nlı]ğ!Il

10. Bu lhğeİe, işin tbrnamı,için iekİl ve1-1eğe_ri-.lr,

ı ı. lsiökıı-ıöi iğıııiiöttiKieiı pgdeıin o/3'0nden ai-ö.lni
temin at Ver.ec_q kl ejdir.

iz. B_u_bel.ede b[,;İtrqni|ı e(siltme yapı lmİyacakirl

13. varjüb;tskm€;;ih ğeçerıiiik ğğra3ı, in'aie eiihıhiı"il-rl |tiperffEG_ü§6iljlyuL--ğ's[j_re

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

!u!9rd4

Katsaylsü , .-(-dı---lTEş-
, Kanunun 38 inci'maddesinde öngör0len açlkla

15. Diğor hususlar:
lnaleae Uygulan-acak Sınır Değer
Aşlr! düşuk teklif değerlendirme yöntemi: lhale
istenmel!şİzin_ekonomik açldan, en avantajlı teklif üIe riı d,e.bl!aklaqakJ

,80

4.1,2;1. Garçok kİşi.olmasl
4.1.2.2.

tamari,ılnın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasI halinde, bu
Veya bu hususları gösteren belgeler İle tuze]
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