
KDz EREGLi oRMAN iSLETME MÜDÜRLÜGÜ, KıZLARDEREsi oRftitAN iŞLETME şEFLiĞi,
, çAYLloGLu oRtv]AN DEPoSUNUN DAHlLl YoLLAR|NDA UsT YAP| YAPlMl- 

KARADENiz EREĞLI oRNıAN işı_erıııs MüDüRLüĞü D|ĞER özEL BüTcELi KURULUSLAR
ORMAN GENEL MUDURLUGU

xoz eneĞıi oRrvınıı işı-eıruıE MüDüRLüĞü, K|ZLARDERESi onrıeıı işı-erııE şEFLiĞi,
çavı-ıoĞı-u oRMAN DEPosUıluıı oarıiui YoLLARINDA Üsr yapı YAPlMl yaplm işi 4734 saylıl
Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden allnacaktlr. lhaleye ilişkin ayrinİl! bilgiler aşağıda yer
almaktadlr:

iKN :2020/256548

1-İdarenin

a) Adı

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası

ç) lhale dokümanln ln görülebileceği
Ve e-imza kullan ıla ıa^ lnd ir,lebileceği
internet sayfasl

2-ihale konusu yapım işin in

a) Adı

bı Niteliği, türü Ve miktar]

c} Yapllacağl/tes]im edileceği yer

ç) Süresi/teslim tarihi

d) lşe başlama tarjhi

3-ihalenin

a) lhale (Son teklif Verme) |arih Ve
saati

b) lhale komısyonunun topla^tl yerl
(eüekliflerin açılacağ İ adres)

KARADENiZ EREĞL| ORMAN iŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DiĞER özEL BüTçELi KURuLuşLAR oRMAN GENEL
r{ U DU RLUGU

i.iüftü Mahallesi orman küme İvler Erdemir ofis yolu
li dz. Eregli 67300 KDz.EREĞLi EREĞLi/zoNGuLDAK

37 23237 0 1 0 - 37 ?3237 01 1

httpS,//ekap. kık. gov.trlEKAP/

KDz EREĞLi oRMAN işı-e:ııır MÜDÜRLÜĞÜ,
KlzLARDEREsi oRMAN iŞLETME şEFLiĞi, çAYLloĞLu
ORMAN DEPosuNuN DAHiLi YoLLAR|NDA Üsr Yıpı
Y APlM l

Depo Dahili Yol Üst Yapı Yapımı 2000 Metreküp Malzeme
Temini, Taşınmas| Ve seri|mesi,28 saat s|klştlrllmasl ile,t
l<m Hendek Ve Pıatfo.m Tesviyesi
Ayrlntlll bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman| içinde
bıJ lu nan idari şartnameden ulaşllabiıir.

l(dz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü, Kızlarderesi Orman
i§letme Şefliği, Çaylloğıu orman Deposunun Dahili Yollar|

Yer tesliminden itibaren 30 (otuz} takvim günüdür.

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

,i0.06.2020 _ 10:00

iı]LEf ME MÜDÜR YARDlMclsl oDASl

4. ihaleye katılabilme şartlaıı ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. lsteklilerjn ihaleye katülabilmeıerı için aşağıda sayllan belgeler Ve yeterlik kriterlerı iıe fiyat dlşl
unSurlara ilişkin bilgıleri e{ekıifleri kapSan]lnda beyan etmeleri gerekmektedir,
4.,t.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gosteren imza Beyannamesi Veya lmza Sirküleri.
4.1 .2.1. Gerçek kişi olmasl halinde, note. tasdakli imza beyannamesi.
4.1.2.2.rüzel kişj olmasl halinde, ılgisine gore tüzel kişiliğin o(aklarl, üyeleri Veya kurucularl ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Scül dUrumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamlnün bir Ticaret Sicil Gazetesinde i']!i]!nmaması haljnde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeieleri Veya bu hUs!.Slalr gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,



4.,t.3. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede be]irlenen teklif mektubu.
. 4.,1.4. Şekli Ve içeriği jdari Şartnamede be]irlenen geçici teminat-- 

4.1.5lhale konUsu jşte idarenin onayı ile a t yüklenici çallşt|r|labilir. Ancak |şin tamaml alt yüklenicilere
yaptlrllamaz
4.1.6 Tüzel kişi taraflndan ]ş deneyimi gosteımek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğjn yarlsından
fazla hissesine sahip ortağüna ait oIması iallnde, tıcaret Ve sanayi odasl/ticaret odast bünyesinde
bulunan ticaret sicil memLırluklarl Veya yemi]l]L maıi müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
taraflndan ilk ilan taıhinden sonra düzen|enen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru Son bir ylldIr
kesintisiz ola.ak bu şartln korunduğunu gosteren belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iIişkin bğlgeler Ve bu belgeıerin taşlmas| geİeken kriterler:

ldare taraflndan ekonomik Ve maii yeter ]ğe i]işkin krater belirtilmemiştir.

4.3. Mes|eki Ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taş,masl gereken kıiterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

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

70 oranİndaı az olmamak üzere iha]e kcnusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul ediıecek işler ve benzer işlere denk sayllacak
mühendislık ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer ış o]arak kabUI edilecek işler:
,t1.06.2011 tarih Ve 27961 Say|ll Resmi Gazetede yay|mlanaı gıuplardan (A) grubu V. grubu
işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayülacak mühendiS]]k Veya mimarllk bölümleri:

İnşaat Mühendisliği ve/veya Orman M(,lhendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajl] teklif saciece fiyat esaslna göre belirlenecektar

6. lhaleye sadece yerıi istekliler katılabilecektir

7. ihale dokümanı EKAP üzerinden bedeLSüz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlarln,
e-imza ku]lanarak EkAp üzerinden ihaie dokümanlnl indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazlrlandlktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile bidikte ihale tarjh Ve Saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. lstekliler teklıfıerini, her bir iş kaleminin nııktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarln

çarplml Sonucu bulunan topLam bedel üZe|inden teklif biram fiyat şeklinde Verilecektir. lhale
Sonucunda, üzerine iha e yapllan iStekli ;a brr,im fiyat sözleşme amzalanacaktlr,

10. Bu ihalede, işin tamaml için tekıif Verilecektir

11. lstekliler teklif ettrkleri bedelin %3'ün.eı,ı az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geÇici
teminat vereceklerdür.

12. Bu ihalede elektronik ekS tme yapülr]ayacaktlr

13. Verilen tekliflenn geçer]ilik süfesi, ihaie tarihinden atabaren 80 (seksen} takvam günOdür

14.Konso.siyum oıarak iha eye teklif Verilemez

15. Diğer hususlar:
lhaüede Uygulanacak S;lııı Değer Katsaylsl (N) ,.1,2

Aşlrl düşük leklif değerlendirme yönten]i: lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngöfülen açlklama
istenmöksizin ekOnomik açldan en avan|ajll teklif üzerinde bırakülacaktlr.


