
ETüD PRoJE HizMETi ALlNACAKTIR
KARADENiz EREĞLi oRMAN işı_errvıe rvıüoünı_üĞü DiĞER özEL BüTçELi KuRuLu§LAR
ORMAN GENEL IMÜDÜRLÜĞÜ

KDz EREĞLi oRMAN işLETME MüDüRLüĞü EREĞ_Li oRMAN işLETME şEFLiĞi AiT 14986,33
HA ALAN lLE YALNlzçAM oRMAN İŞLETME şErLlGl AlT 10966,48 HA ALANDA 5 ER TAK|M
YoL AĞl PLANl YAP|LMASi işi iizmet allm | 4734 Sayü Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre aç|k ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
allnacaktlr. İhaleye ilışkin ayrlntl]l bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

iKN :2o2ol259438

1-İdarenin

a) Adl KARADENiZ EREĞLi oRMAN işı-rrıııc MÜDÜRLÜĞÜ
DiĞER özEL BüTÇEL| KURuLUşLAR oRMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

c) Telefon Ve faks numarasl

ç) ihale dokümanlnın gorülebileceği
Ve e-imza kullan llarak ind irilebileceği
internet sayfasl

2-ihale konusu hizmet alım.n

a) Adl

b) Niteliği, türü Ve miktarl

c) Yapılacagl/tesllm edilecegi yer

ç} Süresi/teslim tarih i

d) işe başıama tarih i

3-1halenin

a) ihale (son teklif verme) tarih Ve

b) lhale komisyonunun topıantl yeri
(e{ekliJlerin açllacağl adreS)

Müftü Mahaltesi orman küme Evler Erdemir ofis yoıu
Kdz.Eregli 67300 KDz.EREĞLi EREĞLilzoNGuLDAK

37 23237 01 0 - 37 ?3237 0 1 1

https://ekap. kik. gov.tr/EKAP/

KDz EREĞL| oRMAN işLETME MÜDÜRLüĞÜ EREĞL|
oRMAN işLETME şEFLiĞi AiT 14986,33 HA ALAN iLE
YALN|ZçAM oRMAN işLETME ŞEFLiĞi AiT,l0966,48 HA
ALANDA 5 ER TAKIM YoL AĞl PLAN| YAPlLMAsl işi
KDz EREGLi oRMAN iŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EREĞLi
oRMAN |ŞLETME ŞEFLiĞi AiT 14986,33 HA ALAN iLE
YALNlzÇAM oRMAN |şLETME şEFLiĞi AiT 10966,48 HA
ALANDA 5 ER TAKIM YoL AĞ| PLAN| YAPtLMAsl
Ayrınt:lı bilgİye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.

Kdz Ereğli orman işletme Müdürlüğü sln1.|arl dahilindeki
Ereğli Ve Yalntzçam orman işletme Şefliklerı
işe başlama tarihinden ltibaren 180(yüz seksen} gündür

Sözleşmeniı imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe
başla nacaktır,

11.06.2020 - 10:00

iŞLETME MüDüR YARDlMclsİ oDAsl

4. lhaleye katllabilnre şartlarl Ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. isteklilerin ihaleye katllabilrneleri için aşağlda sayılan belgeler Ve yeterlak kriterleri ile fayat dışl
UnSurlara ilişkin bilqilerı e-tekIifleri kapsamlnda beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. ihale konuSu işin yerine getirilmesi için allnması zorunlu olan Ve alglli mevzuattnda o iş için
özel olarak dOzenlenen Sici], izin. .uhsat Vb belgeler,
istekli,5531 Sayılı Kanunun 4. Ve 5. maddelerindeki oıman mühendisliği konularına ait ihaleli
işler için düzenlenen, orman Mühendisıeri odaslndan allnmlş "serbğst orm.anclllk/orman
Urünleri/Büro Ve Şirketi oda fescil Ve 553'l sayıll Kanuna Ait Mesleki Faaliyet lhale Yetkinlik
Belgesi" ne ait tarih Ve aylrt edici nUmaralarlnl yeterliıik kriterleri tablosunda belirtecektir.



. 4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.,t. Gerçek kişi oımasl halande, noter tasdikli amza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.rozel kaşa olmasl halinde, ilg;siıe göre tüZel kişiliğin ortaklan, üyeleri Veya kuruoularl ile tuzel
kişiIiğin yönetimindekj görev ileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesj, bu bilgilerin
lamamlnln bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
iIgili Ticaret Sical Gazeteleri Veya bu hususlarl gOsteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasd;kli imza
sarkülerine ilişkin bilg jler,

4.1.3. Şekli Ve iÇeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli Ve içeriği ldarı Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.,1.5 lhale konusu alımln tamamı Veya bir klsml alt yüklenicilere yaptlrl|amaz,
4.1.6 Tüzel kişi taraflndan iş deneyimini göstermek üzğre sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağlna ait olmasl halinde, Türkiye odalar Ve Borsalar Birliği Veya yeminlj malt
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir Veya noter taraflndan ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen Ve düzenlendiği tarihlen gefiye doğru son bir ylldlr kesintisiz olarak bu şartln korunduğunu
gösteren belgeye ilişkan bilg iler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taştmasl gereken kriterle]:

ldare tarafından ğkonomik Ve mali yeleİliğe iliŞkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve teknik yetcrliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedeı içeren bir soz]eşme kapsamlnda kabul işlemleri tamamlanan Ve teklif edilen
bedelin % 25 oranlndan aZ olmamak üzere, ihale konusu iş Veya benzer işlere ılişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edi|ecek işler:
4.4.,l.
Oıman İşletme Müdürlüklerinde yapılmış Orman Yol Ağı Planı yapımı

5. Ekonomik açldan en avantajll teklif sadece fiyat esastna göre belirlenecektir

6. lhaleye sadece yerli isteklıler katılabılecektir

7. ihale dokümanı EKAP üzerrnden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlar|n,
e-imza kulIanarak EkAp üzerinden ihale dokümanını indarmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahta. ile b;İlikte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bül iş kaıeminin miktarl ile bu iş kalemleri içın teklif edilen birim fiyatlarln
çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklıf birim fiyat şeklinde Verilecektir. lhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekla ile birim fiyat Sözleşme imzalanacaktlr,

10. Bu ihalede, klSml teklif Verilebilir

11. lstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi beiirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

12. BU ihalede eIekkonik eksiltme yapllmayacaktlr

13. Verilen teklif|erin geçerli ik süresi, ihaİe tarihinden itibaren 80 (seksen} takvim günüdür

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez

15. Diğer hususlaı:
lhaıede Uygulanacak Slnlr Değer Katsaylsl (R) :Mühendaslik Hizmetleri l o,78
Aşlrl düşük tekııf değerlendirme yöntemi: lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngöfülen açüklama
istenmeksizin ekonomik açüdan en avantajlr teklif üzerinde blrakılacaktlr.


