
KDZ EREĞL| ORMAN iŞLETME MÜD üRLüĞü ÇAYLIOĞLU OR
351 KoD NoLU B TiPi YENl ORMAN YOLLA

E R ü ü ü R
oRMAN GEN D

a) Adl

b} Adresİ

c) Telefon Ve faks numarasl

ç) lhale dokümanlnln görülebiIeceğİ
ve e-imza kullanlIarak indirilebileceği
intornet sayrasl

2Jhale konusu yapım işinin
a) Adı

b) Niteliği, türu ve miktan

c) Yapllacağü/teslim edileceği yer

ç} Süresi/teslim tarihi

d) lşe başlama tarihi

§EfflĞI ııiı vE'

:KARADENIZ EREĞL| oRMAN |ŞLETME MüDÜRLüĞ
D|ĞER özEL BüTçEL! KURULuşLAR oRMAN GENE
MÜDÜRLÜĞÜ

:Müftü Mahallesi orman Küme Evler Eıdemlr ofls YoIu
Kdz.Eregli 6730o KDz,EREĞLi EREĞLI/zoNGULDAK

: 372323701O - 3723237011

: https://ekap.klk.9oV.trlEKAP/

KDz EREĞLİ oRMAN işLETME MüDüRLüĞü çAYLloĞLu oRMAN lşLETniE-§EFLIĞI 34E-VE
351 KoD NoLu B TiPl ieııi onıvıeN YoLLARI iAPlM işl yapım işio754 sayılı ximu lnaıj-
Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ahalg Usulü ile ihale ediIecek olup, teklifler sadece elektronlk
ortamda EKAP üzerinden allnacaktlr. lhaleye ilişkin aynntlll bilgiler aşağlda yer almaktadıri

lxı.ı | 20201166402

1ldaronin
ü;
L!

l

3-ihalenin

a) lhaIe (son teklif verme) tarih ve saati : 10.04.2020 , 10:00 |

b) lhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adreg) : |şLETME MÜDÜR YARDlMclsl
oDAsl

4. lhateye katllabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeteİlik değerlendirmesİnde uygulanacak
kritorler:
o.ı. ı"r"xıil"rın ihaleyo katllabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler Ve yeterlik krit9rleii_ile fiyat dışi
unsurlara iıişkin bilgileri e{eklıfleri kapsamında beyan etmelerj gerekmektedir] _, ._ ,.

4.1.2. Teklif Verme-y" yetı,ili oıduğunu gösteren lmza Beyannamesi veya lmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. İoze| kişiblması halınde, ilgislno göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri Veya kuruculan ile t(lz€l

kişiliğin yönetimindeki göIevlileri belırten son durumu gösterir Ticaret Şicil Gazetesı, bU bilgiIerin

tamjmının bır Ticaret sicil Gazetesinde bulunmamast halinde, bu bilgilerin tumünü göstermek 0zere

ilgiliTicaret sicil Gazeteleri Veya bu hususla 9österen belgBler ile t0zel kişiliğln ngtqr_lasdikli im?d

sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen tekIif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği ldari Şa,lnamede beIirlenen geçici teminat.
o.ı.sihiıe ıonuiu ı§te idarenin onayı ile alt yOkIenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamam! alt yuklenicilere

yaptlrılamaz.
ı.i.s ıuzeı xişi tarafindan ış deneyimi göstermek iJzere sunulan belgenin, tüze| kişil!ğin yEırlsında_ı_ı

: KDz EREĞLi oRMAN IşLETME MüoüRLüĞü çAYL|oĞLU,
oRMAN işLETME şEFLiĞl 34o vE 351 Koo NoLU B TiPl
YEN| oRMAN YoLLARı YAP|M lşl

:Toplam 10421 metre B Tipi Yeni orman Yolu Yapımı|
Ayrıntlll bllgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı lçinde,
bulunan idaİi şartnameden uıaşllabillr. 

l

:Kdz Ereğli lşletme Müd0rlüğ0 Çaylloğlu orman lşletme!

Şefliği 346 Ve 351 Kod Nolu B Tlpi orman Yolları
: Yer tesliminden itibaren 150 (yuz elll) takvlm günüdür, l

: sözleşmonin lmzalandığı tarlhten ltİbaron 10 gün içinde
yeİ teslımı yapılarak işe başlanacaktlr.



J

fazla hissesine sahip ortağına ait oIması halinde, ticaret ve sanayi rets d
bulunan ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali mOşaviı. ya da serbest muh
taraflndan ilk ilan tarihinden son ra dOzenlenen Va duzsılcndıği tarihlen

4,4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek lşler:

;1,ı.06.2011 tarih,ve 27961 saylh,Resmi Gaz9todo yaylmlanan gruplaıdan
,benzer lş olarak kabul edilecektlr.
,4.4.2. Benzer i§e denk sayılacak mOhendisliİ veya hiniarlık bolumleri: 1

:i!ş"lt ry|_üI]9!_d|ş!lğt Yg/V_eya oİman M0tıendlsliğl, 
_

s. ekono_rlil< dÇıoan eh avantajlı teklif sadece fiy'ai;§i§ina g'öre 6ğlii.lgn._gteçi!]

6. lha]eye sadece yerli istekliIer katllabilecektir.

7. lhale dokurİıanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görOlebİİir.

0şav
n

kesintjslz olarak bu şartın korunduğunu gö§teron belgej .

4.2. Ekonomik ve ıhali ygteıliğe llişkin bolgeler ve bu belgeİerln,tişümasıigğroken kriterler:
ldare taraftndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin'kritei bellrtilmemiştir; _

4.3. Meslekl ve Toknlk yeterllğe iligkin bolggler VĞ bu bolgeıbrin taşlmasl ğereken kriteılaİ:
4J.1. lş dbneyim belgelerl:
,Son on beş yil içinde bedel içeren bir sözleşme kapsam,nda taahhut edilğn ve teklif edilen bedelin 7o
'70 oranından az olmamak ozere ihale konusu iş Veya benzer işlero ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeleL.

,4.4.Bu ihalede benzer İş olarak kabul odilecek işlor Ve benzer işlere denk sayılacak mühendislİ
ve mimarllk böluml9ri:

e-İmza kullanarak'EKAP Ozerinden ihale dokomanlnı indirmelerj,zoru_n|ud

8, Tekliflğr, EKAP uzerinden elektronik ortamda hazlrl
İlişkin qanahtar ile birlikte ihale tafih Ve saatine kada_r

'S, lsteİjİİer teklifl-efini, her bir iş kalem|nin miktarı ile bu iş kalemlerl için tÖk|if e
çarplml sonucu bulunan toplam bedel ozerinden teklif birim fiyat şeklinde Veril

(A) grubu V; grubu lşle

leye ıgıkljlgdggl< ğlgdIarİn,İ
utl

üelat,.teJ!!Le

dilen birlm flyela_rı!_
ecektir. lhaltj

sonuc,u.nda, _ü_zer]n_e i[aLe yapllan,.!sJekli ile biriln fiyat şQz!eşne_iı,T_]!aLa]a9d!tuJ

{0.au_ib'ajeğ.ğ,işiı.Lauam].içirteriif ver_iie:c.eİ(ı

if. lstoküil-ert'Elliiatiideri-5-eoein "/,-b'ğn-dıin}i6im?-ıi;lili_6,'@
tem İ n€!_Ve rece Kl_eld i r]

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktlr.

13. Veriien_teklifl.erİn geçerliljk sğresi, ihale"tarihinden.

ic.kgns9Ğİİum_ plarak ihaley6 İeklif veriİ6mÖz,

itiDaren 8!_( _tlEviILg 0nüdOr j

l*rr-"*,l'rtuıanacak sınır" -öeğtir . - - iidisayisi--lNf----i-,4
Aşın düşOk teklif 

'diğerlendirme 
yöntemi: lhale, Kanunun 38 inci .maddesinde öngörolen a9ıklama1

istenmeksizin ekonomik açldan en avanlajll teklif uzerinde b]raB{aca_ktlr.. _ __


