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KDZ EREĞLi oRMAN işLETME MüDüRLüĞü 20zo YlLl MESAHA, VERiM YüzDEsi, DiKiLi
rıaciıvı eeLinreME iŞi nıznıeı al|n| 4734 saylll Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre
aAük ]ha]e uSul[ı le ii]aie edlece].. olüp tekllfler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
a]üi]aCakt r ]i]:],ei-. şKiü] a!. nt , bligüier aşagrda yer almaktadll

iKN :2o2ot548io

1-1darenin

a) Adı KARADENIZ EREĞLi oRMAN iŞLETME MüDÜRLüĞÜ
DiĞER özEL BüTçEL| KuRULUşLAR oRMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresl

c} Telefon Ve faks numarasl

ç) ihale dokümanlnln 9örülebileceği
Ve e-lmza kuIlan llarak indırilebileceği
internet sayfası

2-iha|e konus u hizmet allmln
a) Adl

Müftü Mahallesi orman Küme Evler Erdemir ofis Yo|u
Kdz.Eregli 6730o KDz.EREĞLi EREĞLi/zoNGuLDAK

37 23237 0 1 0 - 37 23237 01 1

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

KDz EREĞLi oRMAN iŞLETME MÜDÜRLüĞÜ 2020 YlLl
MESAHA. VERiM YÜzDESi, oiKiLi HAciM BELiRLEME işi
Mesaha : 63500 m3 Dikilı Hacim Be|irleme : 1000 m3 Verim
Yüzdesi Tespiti : 400 m3
Ayrlntllı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulu nan idari şartnameden ulaşllabilir.

Kdz. Eİeğli orman işletme Müdürlüğü Bünyesindeki
orman lşletme Şefliklerinin Tüm Bölmeleri

işe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydlr

Sözleşmenin imzalandığl tarihten itibaren 10 gün içinde işe
başlanacaktlr.

b) Nltellği. IurU Ve ıİ|ktar

c) Yapllacağ l/tesllm edllecegl yer

ç} Süresi/tesllm tarlhı

d) lşe başlama tarlhi

3Jha len in

a) ihale 1son tekıif Verme) tarih Ve
Saati

b) ıha|e komisyonUr]un top|anlı yerl

ie-tek lıflerın açllaCaği adreS )

03.0 3,2020 _ 10:00

isLETME MüDüR YARDlMclsl oDAsl

4. lhaleye katılabilme şartlar| ve istenilen belgeler ile yeterlik değeılendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. isteklilenn jhaleye katllaİJilmeleri için aşağlda sayııan belgeler Ve yeterlık kriterleri ile fiyat dlşl
unSurlara iliŞkin bilqileı e-teklilleri kapsamlnda beyan etme|eri qerekmektedar.
4.1.,l .3. ihale konusu iŞln yerlne getirllmesi ıçin allnmasl Zo.unlu olan Ve ilgili mevzuatlnda o iş için
öze] o]arak dUZenlenen slcil, lzin, ruhsat Vb, belgeler,
lstekli, 5531 saylll Kanunun 4. Ve 5. maddeıerindeki oİman mühendisliği konular|na ait ihaıeli
işler için diizenlenen, orman Mühendisleri odasından allnmlŞ "serbest ormancıllk/orman
Ürünleri/Büro ve Şirketi oda Tesciı Ve 5531 sayllı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet ihale Yetkinlik
Belgesi" ni teklifi ekınde sunacaktlr.
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. Teklif Vermeye yetkılı olduğunu göSteren imza beyannamesi Veya imza si.küler|ne ilaşkjn bilgileril

.,l. Gerçek kişi olması haIinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

.2. Tüzel kişi o]masl halünde, ilgisine göre tüzel kişiıiğin ortaklarl, üyeleri Veya kurucularl ile tüzel
klşiliğin yönetimindekı gorevlilerl belirten son durumu göster|r Ticaret Sicil Gazetesa, bu bilgilerin
tanlamlnln bir Ticaret SlCll Gazeteslnde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
llgili T|caret Sücül Gazeteleri veya bu hususları göSteren belgeler ile tüzel kişiliğin notef tasdikli imza
sırkulerlne illşkün bllq ller
4.1.3. Şekil Ve ,Çe,ğ lda],,Sall,]i]!,],]ece bel]rlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şek ü Ve ]cer ğ ldarü sartna]T]ede bellrlenen geçlci temınat bilglleri.
4.1.5 lhale konusu allmln tamaml Veya bir klSml alt yüklenicilere yapt|.1lamaz.
4.1.6 Tüzel kişi taraflndan iş deneylmini göStermek üzere Sunulan belgenin, tüzel kişjljğin yar|sından
fazla hissesine sahip ortağlna aıt olması hatinde, Tijfkiye odalar Ve Borsalar Birliği Veya yeminli mali
müsavür ya da serbest muhasebeci mali müşavi. Veya noter taraflndan ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten genye doğru son bir ylldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bjlgiler,

4.2. Ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgeleran taş|masl geıeken kriterler:

idare taraf|ndan ekonom'k Ve mali yetefliğe jlişkin kriter belirtilmemiŞtir.

4.3. Me§leki Ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlma§| gereken kritorloİ:

4.3.,t. iş deneyimini gösteren belgeleİe ilişkin bilgiler:

Son beş yll iç]nde bedel içeren bir sozIeşme kapsamlnda kabul işlemleri tamamlanan Ve tek|if edilen
bedelin % 40 oranlndan aZ olmamak üzere, ihale konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgele[ Veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4, Bu ihalede benzer iş olafak kabul edilecek işler:

4.4.1 .

5531 saytll Kanuntln 4. Ve 5. maddesinde sayılan ormanclhk faaliyetleİiyle alakall üretim işleri,
orman zararlılarıyla mücadele, silVikültür, fidanlık Ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile
ilgili danışmanl:k hizmeti veya hizmet allmı benzer iş olarak kabuı edilecektir.

5. Ekonomik açldan en avantajlı teklif sadecğ fıyat esaslna göre belirlenecektif

6. ihaleye sadece yerll isteklı]er katllabilecektir

8. Teklafler, EKAP üzerinden eıektronik ortamda hazlrIandlktan sonra, e-imza ile imzalana.ak, teklife
ilişkin e-anahtar iIe birlikte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. istekliler tekliflerini her brr üş kaleminın miktarl ile bu iş kalemleri için teklif edilen birjm f]yatların
çarplm] sontlcu bulUnan topiam ı]ede] üzerlnden tekıif birjm fiyat şeklinde Verilecektir. lhale
SonuCunda uZerlne lha e yap]lan lstekli ile birim flyat sözleşme ımzalanacaktır.
10. BU ihaIede lşln lamaı,]]! c n tekllf VerüleCektür
11 . lSteklıler teklif ettlkleri bede{ün %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir
12. Bu ihalede elektronik eksüitme yapllmayacakt|r,
13. Veri|en tekliflerin geçerllllk süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.
,ı4.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez
't 5. Diğer hususiar:
ihaıede Uygulanacak Sınır Değer Katsaylsl (R) :Diğer Hizmetleİro,8o
Aşirl düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi slnlr değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
1eklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngöiülen açlklama istenmeksazin reddedilecektir.

7. lnale dokumanl EKAP uzerinden bedelsiz oIafak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlarln,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokumanlnı indirmeleri zorunludur.


