
KDz EREĞLi oRMAN |şLETME MüDüRLüĞÜ CUMA VE SoĞANLıYÖRÜK oRirAN EMVALi
DEPoLARtNDA lsTlF işl

DENiz EREĞLi oRM T r: il t], RLÜ ü DlĞ EL KURuLU
ORMAN GENEL M D RL

Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Cuma ve Soğanhyörük Orman Emvali Depo|arında lstif
lşi hizmet alımı 4734 sayfi Kamı_ı lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile iha|e

edilecek olup, teklifler sadöce eiektronik Ortamda EKAP üzerlnden allnacaktlr. Ihaleye ilişkin ayrlntlll
bilgiler aşağId a yer alnlaktadlr:

iKN . 2c::/.|4ö; 41

1Jdarenin

a} Ac 
5ffifffi,'§r1'&.ilUAi,J3tiP="-HiR'l!'-'.i
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Müftü Mahallesi orman Küme Evle. Erdomir ofis Yolu
Kdz.Eregli 67300 KDz.EREĞLi EREĞLirzoNGuLDAK

c) Telefon ı16 f3i5 ,,1 ,1ır3çı :1723237010 - 3723237011

ç) lha|e dokümanInln görülebileceği : https,,'/eliap. kık. gov.tr/Er.AP/
ve e-in]za (tıllanıiarak indir iieLi,ecoğ j

:nte;!ıel sayfasü

2Jhale konusu hiznüet ailmın

a) Acı

b) Niteliğı, ıürü ve lTliltail

c) \'apllaaagı/tijs,ım eJ;ltceg, yer

ç) si:]'Jial.i:(:!i,*, i ]:r1

d) lşe başlaı].te taı,jhl

3lhalenin
a) lnaie 1so,,l '.ğ(ri[ Vel l,],l€.,, La.,n ve saati

b) lhale komisyonunun toplantt yeıi (etetii;fleritü aÇılacağl ad,es)

ı.ıjı Lıcğii öm,aıı İşletr,ıe Müdüılüğü. Cu.na ve
Sı.;ğaı,llyöıük cİnlatü En|yalı Depğiaıünda lstif |şi
(;iiııij ij i;ııarı inrvaii Deposunda Toplam 6000 metreküp ve
200 Stğ! §cğai,;hyörük orman Emvali Deposunda Toplam
6000 ıııetreküp vĞ 200 ster orman emvali istİf işi
,.1yııntrh l}ilgiyı E}(AP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bul.jnan i.lari şartnameden ulaş:labi!ir.

üuma ormaıı işletme Şefliği cuma orman Emvali Deposu
,j..j]:]lz( j)ıı !l.rrın l.:.|et.n.ı Şefliği §)oğ-n!İyÖrÜk oıınan
]., ı:li P,-,:,:t -ı

i:: |,:s'l,,-"? nirde ,] i,ibaren 8(seki"} aydtr

1ı;lı;. .a: ,.,. .,-., !alı,-,l,ğ, ı3,,iİie,] ji:bareİ 10 güi |Çinde işe
-;ş,3n;-;;l:l,i

t7,05.202? - il:c0
işı_erıııır İnÜDÜR YARDllı,tcısl
oDA§l

4. lhaı:ye i(atıtabilme şartlar! Ve istğn.i,j ı 'ılligı;i,ıı,:'ı yat\ill:t değerle dirm§sinde uygulanacak
krıteİler:
4.1. lstekli'erin lha jeyğ katllabilmeleri iÇi:, j!a; .le ı,aü il;ln b(,lg ıler Vo yeterlik kriterleri ile iiyat clşl
unsurlara ilişkin bjlgileri e-teklifleri kapsaıı,.dı b(,-!,." et,ıe!F,i gerekrıekt*dİr,
4.1.2. Teklif Verrı,ııye ı,,etkili oiduÖunu göst.re. hiIoileı,
4.1.2.1. TOzel Klşlierüle; istekııiğİiİü yonetırnindeki qörevlller ile llg|sine göre. ortakiaf ve ortakhk
oral]larIna (halka ]Iz ec!İen hiss9:-.r haü ı;,, .,,e lJt,l ,,]r'. tt 1lctıli,,rına i,il <iıi İ:jgiler ,carece EKA,lr'tarl
alınlr.
4.1.3. Ç.kli iı i;:.,'ğ: İ:.:ii Şartnaİ,:ede' ;] -"-ı,,, ; i,]k'ia iı9kİl-bı],
/_.1 4 sekı; \,o :c.)riİi ic.ı,i şan.an eiJe Iji ri.r^^n ,l^^;^i r6ıİ,i^.t bi,^ii6ri
4.1.5 lı.ale konusu allmln tamaİn, ,/eya hi. klsmü ?lr Vijt:|enici|ere yaptıfllamaz.
,..ü.5 T.izel kisi t3..flnca^ ;ş c?nevjnjni 9östc,^].k ı'|zere s|,|.ul3n beloenin, tüze| kişiliğin y311Şından
fazla bissesine sahip ortaĞ|na ait clm3s! h?linde Ta'tfkive oda|a. Ve Borsalar Birliği Veya yeminli mali



mi.işavır ya da serbest n-ıuhasebec| ma|l n]Jşavlı Veya noter taraflnoan ilk ilan tarihinden sonra
düzenIenen ve düzenlendiği tarihten qerlye doğru son bir yııdlr kesintisiz o|arak bu şarhn korunduğunu
gösteren belgeye iıişkın biigiler

4.2. Ekonomik ve mali yeİerliğe iIişkin belge|er ve bu belgelerin taşlmasl gereken kriterler:

ldafe taraflndan ekoıomik ve maii yeterl'ğe iliŞkin krite. t]eliılilmemişlir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterıiğe ilişkin b*lgeiı"ı ze İıu belgelerin taşlma6l gereken kriterler:

4.3.1. lş iieııeyiı:ı,!:i ğlı§tğ,en belgelğIe iliçkiı; bi|gii*r;

Son btış ııi iç]i,-]ı. .eCcri iç,::e-n ;ıir sc7_i()i ,r]. 
tl i-ti-,,tı,J ıl iıj-i(.? lelr,]1 işlr]ınlerl ta"iıamlanan Ve teklif edilen

bedĞ!ı ı yo 50 cranııejen aı c!,r]€],-ak i:;*.ıt-., ii,aie krıı,.:su iş ı/eye benzer lŞlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belqaiaa vera tğl(nololak ürün deney]n] beigesl.

/,.4. 3x ihaiçı_"ğ bg;iz^,, iş ola-ak kabui (!:1ilüı:g}: i9lef:

4.4.1.
Her Türlü orman§ıhk faaliyeİleİivlo ilgill isler Veya orrnaİı emvali iştif içl6ri

5. Ekoı,oıiı,k ğç|odl] elİ avaniaJh teii,lt saueüc ilyaı eşaslr,a gOİe belirlenecektir.

6. Il,ı ı. y,; ş;ıjı,1,: yiı'; 'staıililc k3l,|;lbii.-.-l!.|ır

7. lhale cokünlanı ğKAp üzerinden bedeısi7 o]arak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlar|n,

e-imza Kul!anara( LiiAP üZeliniien ırıaıe c]oı<ıınanırıı ıİğirme]eri zorunludur.

B.Tekl 'le., !l{nP;.,31;1,iı;!;ı1 ,rii,r.l!:ıil:,ı-ta,:ı:jııi,,,,,la,jt-',r:l,ır:sfr,,ı..1-i;Tzn:ii.:imzalanarak.teklife
ilişkin e-anahtar ile blriikte ihale tarirü Ve saatlne kadar EKAP üzennden göndefilecektir.

9. |stal li|eı. telı||fl ı,;l:! !ı.ırbr sk3jğmin, ..il !:.l :|ı |t,:Ş ka|gn,'ef; i(,in teklif edilen birim fiyatİarln

Çarı,rıı .c!,l1?,I h].ıli:n2r, '^-}i?n_a l_"ecel ı -..iı:lsı tcklif i_ıirim fivat şek|inde Verilecektir lhale
sonUciünda aizerine ]hale vapllan istekll lle l)ir|r,] fı,-?t sözleş;ne imzalanacaktır,

a4_l.icnsı::i.,;un,:.1?.? 1'l- 1|a,., i!)klif Ver;]e,ıez

,13. Ve|ilen tekılf]ör|ı 9.ç9Ii]ji1.l s|rresi, lhale taribinden 
'tiha.en 

80 (seksen) takvlm günüdür

' 5" Diner -hıısıı§:;]:]
||ıaleıjİi 1_1, :, ,i: -]a: ?k Sın r DeĞe, K;]tsayısı (R) : Dağer Hlzmetleı/0,71
Aşır! dİ,ıŞük te}:tit .Jrğer|encjlrrrıe Vönlen]l -Tekl,fi 

sIn|!, fleğe.in alt!nda kaIan isteklilerden Kanunun 38
i 
-üci Inad,j :i.jj^9 . ö.ı] ::-ık1.1İl,].: ,.j.3n.ca /'i,


