
KARAoENiz EREGLi oRMAN i LETME MUD RLU U D|GER OZEL BUT ELl KuRULU LAR
ORMAN GENEL MUD RLUGu

KDz EREĞLi oRMAN iŞLETME MüDüRLüĞü oRMAN işLETME şEFLiKLER| RAMPA VE
DEPoLARlNDA TASNiF-DEPoLAMA HizMET ALlMl işi hlzmet allmı 4734 Say Kamu lhale
Kanununun ,19 unc! maddeS ne göre açlk ihale Usuıü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAp üzerindcn allnaCaktlr ihaleye lışkın ayrlntlll bilgiler aşağlda yeı" almaktadlr:

iKN : 2020/58963

KDz EREGLi oRMAN iŞLETME MüDüRLüĞü oRMAN işLETME şEFLiKLERi RAMPAVE
oEPoLARlNDA TASNiF-DEPoLAMA HizMET ALlMl işi

1-1darenin

a) Adi KARADENlz
D|ĞER özEL
MÜDURLÜĞÜ

b) Adresr

c) Telefon ve faks numarasl

ç) ihale dokümanln ln göfülebileceği
ve e-imza kullan ılarak ind irılebileceği
internet sayfasl

2-ihale konusu hizmet allmın

a) Adl

EREĞL| ORMAN iŞLETME MüDüRLüĞü
BüTÇELi KURULUşLAR oRMAN GENEL

Müftü Mahal|esi orman Küme Evleİ Erdemiİ ofis Yo|u
Kdz.Eregli 6730o KDz.EREĞLi EREĞLi/zoNGULDAK
37 23237 01 0 - 37 23237 01 1

httpS //ekap kik.goV.trEKAP/

KDz EREĞLi oRMAN işLETME MÜDÜRLÜĞÜ oRMAN
iŞı-Erıvıe şEFLiKLERi RAMPA VE DEPoLARıNDA TASNiF-
DEPoLAMA HizMET ALlMl iŞi
'l. ve 2, Sınıf Tomruk Tasnif-Depo|aması İşi: 4000 m3 . Sınıf
Tomruk, Maden Direk, Kağltllk odun, Yuvarlak sanayi
OCunu Tasnif-Depo|aması İşi: 37000 m3
Ayrlntıll bi|giye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulu nan idari şartnameden ulaşllabilir.
Kdz. Ereğli orman işletme Müdürlüğü Bünyesindeki orman
işletme Şeflikleri Rampa Ve Depolarl
işe tıaşlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydlr
Sözleşmenin imzalandlğl tarihten itibaren 10 gOn içinde işe
baŞla nacaktlr

21.02.2020 - 't0:00

iŞLETME MüDüR YARDlMclsl
oDAsl

b} Nitelıği. türu Ve n-] kıari

c) Yapllacag t/teslim edllecegl /er

ç) Sures]lteslim tarihi

d} lşe başlama tarihi

3-ıha len in

a) ihale (son teklif Verme) tarih Ve saati

b) ihale komisyonunun toplantl yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

4. lhaleye katllabilm€ şartla.l Vc ıstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
k riteIle r:

4-1. lStek]l]erln lha eye kai :li],]1,]leler] ıÇin aşağlda Sayllan be]geler Ve yeterlik krıterleri ile fiyat dışl
!.ıSt]l!aIe iils!.l,] L,l,] .., a lr,!.]]{ r]l r\apSan,] nda beYan etı^nelerj gerekmektedir
4,1 .1 .3. lha]e (onı]St] lş n yc lünt] qelırülmeSı lçün allnması zorunlu olan Ve iigill mevzuattnda o iş için
öZel olarak dtrZenlenen slci] ıZ]n rUhSat Vb belgeler,
istekli,5531 Sayılı Kanunun 4. Ve 5. maddeleıindeki orman mühendisliği konulanna ait ihaleli
işler için düzenlenen, orman Mühendisleri odashdan allnmış "serbest ormanclhuorman
Urünlera/Büro Ve Şirketi oda Tescil ve 5531 say|lI Kanuna Ait Meslekİ Faaliyet itıaıe yetkinlik
Belgesi" ni teklifi ekinde sunacaktİr.

4.1.2. Tekllf Vermeye yetkiti o|duğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirkülerine 
'ljşkin 

bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter lasdikli imza beyannamesi bilgileri,



4.1.2.2. FUzel klsi oln]aSl hallnde ilgislne göre tüzel kişiliğan ortaklarl, üyeleri Veya kurucularl iletüzel
küşl]iğin yonetlmlndekl gorevllleıl bellrten son durumu gösterir Ticaret Sjcil Gazetesi, bu bilgilerin
tarnamlnin blr Ticaret Sicil Gazetğslnde bUlUnmamasl halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ülgilü Ticaıet Sıcil Gazetelerl Veya b]"i husüSlarl gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikIi imza
slrkulerine iıiŞkin bilqiler,
4.1.3. Şek]r Ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şeklr ve içenği ldari Şartnamede beli.lenen geçici teminat bilgaleri.
4.,ü.5 ihaıe konusu alımın tamamü Veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 İüzeI kiŞi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarlslndan
fazla h]Ssesine Sahip ortağüna a!t olması halinde, Türkıye odalar Ve Borsalar Birliği Veya yeminli maıi
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşav]r Veya noter tarafından ilk ılan tarihinden sonra
düZenıenen Ve düzenlendiğ tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintislz olarak bu şartln korunduğunu
gosteren belgeye ll şkln Lıülglleü

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl gereken kİiterıer:

ii]i],L. la,af ülJ.l. .." _.i -. ]] l .,;,: nr(,]ii yeterlüge üüişkln kriter belirtilmemiştir

4.3. Mes|eki ve teknik yeterlige iliŞkin belgeler Ve bu belgelerin taştması gereken kriterler:

4.3.,t. iş deneyimini gösteren treigelere ilışkin bilgiler:

Son beş yll içinde bede lçereı-: bir SözleŞme kapsamlnda kabul işlemleri tamamlanan Ve teklif edilen
bedelin % 40 oranlndan az olmarnak üzere, ıhale konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gosteren belgeler Veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 .

5531 sayllı Kanunun 4. Ve 5. maddesinde saylıan ormancll.k faaliyetıe.iyle alakah üretim işleİi,
orman zaraılılaııyla mücadele, silvikültür, fidanlık ve ağaçlandtrma faaliyetlerinin denetimi ile
ilgİ!i danışmanlık hizmeii veya hizmet allml benzer iş olaİak kabul edilecektiİ.

5. Ekonomik açldan en avantalii teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektır

6. ihaleye sadece yerll islekliier katllabilecektir

?. lhale ook!ıt]]anü FKAP uZe.lnden bedelslz olarak gorülgbilir, Ancak, lhaleye tekl|f Verecek olanlarln,
e-ımza l.uLlanarak EKAP u2erlnden ]hale dokumanlnl indirmelerl zorunludur

8. Teklifler, EKAP uzerlnden elektronik orlamda hazırlandlktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
iliŞkin e-anahtar lle b]rlikte hale tarlh Ve saatine kadar EKAP üzeranden gönderilecektir.

9. istekliler tekljfıerıni, her bır lş kalemjnin miktan ile bu iş kalemleri açin teklif edilen birim fiyatlann
çarplml sonucu bulUnan top]am bedel üzerinden teklif birim fiyat Şeklinde Verilecektir. lhale
sonucunda Ozerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.

'l0. Bu ihalede, lşin lamaml içın teklaf Verilecektir,

'l'l. lstekliler teklif ettiklen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekIeri tutarda geçicl
tem]nat vereceklerdlr

12. Bır ühalede elektronik ekslltme yapılmayacaktlr

13. Ver ien texJifierln oeçeılii,ı s!ı|esl ühale tarlhlnden itıbaren 80 (seksen) takvim 9ünüdür

14.Konsorsiyum olarak lhaleye teklüf Verilemez

15. Diğer h usUsla r:
ihalede Uygujanacak Sınır Değer Katsaylsl (R) :Diğer Hizmetler/o,8o
Aşlrü duşük tekllf değerlendirme yontemi Teklifi sınlr değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
tekllfleri, Kan!nun 38 incl maccjesinde öngörülen açlklama astenmeksiZin reddedilecektir.


