
Kdz Ereğli orman işletme Müdürıüğü Alaplı, Bendere, Çaylloğlu, Gümcli, Klzlarderesi, suludere
Orman İşletme Şefliklerinde S'er Takım Orman Yol Ağı Planı Yapım İşi hizmet aIımı 4734 saylı
Kamu lhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açlk ihale usulü ile ihale edilecek olup, tekliflef
sadece, elektronik ortamda EKAP üzeı"inden alınacaktır. lhaieye ilişkin aynnİlıı bilgileı, aşağ|da yer
aImaktadlr:

ixıı : 2o21i97765

1-İdarenin

KDz EREĞLi ORMAN işLETME MüDüRLüĞü ALAPLI, BENDERE, çAYL|oĞLu, GüMELi, 
_

KlzLARDEREsi, sULUDERE oRMAN iŞ_!E_T.ME ŞEFL|KLERiNDE s,ER TAK|M oRMAN YoL AĞl
PLAN| YAP|M lşl

ORMAN GENEL M D RL

c} Yapllacağ|/tes|im edileceği yer

a) Adı KARADENiZ EREĞLi oRMAN |şLETME MüDüRLüĞü
DiĞER özEL BüTçEL| KURuLuşLAR oRMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Müftü Mahallesi orman küme Evler Erdemir ofis yolu
Kdz.Eregli 673oo KDz.EREĞLi EREĞLilzoNGuLDAK
37 23237 01 0 - 37 23237 0 1 1

https;//ekap. kik goV.t.lEKAP/

b) Adresi

c} Telelon ve faks numafası

c) lhale dokUmanının görülebileceği
Ve e-imza kullanılarak indirilebi!eceği
internet sayfasl
2-ihale konusu hizmet allmln
a) Adl Kdz Eİeğlİ orman işletme Müdürıüğü Alapll, Bendore,

Çaylloğlu, Gümeli, Klzlardeıesi, Suludere orman lşletme
Şefliklerinde 5'er Takım Orman Yol Ağı Planı Yapım İşi

ALAPL| şEFL|Ği 14.824,99 HA, BENDERE şEFLIĞi
12976,99 HA, çAYL|oĞLU şEFLiĞi 7020,25 HA, GÜMELi
şEFLiĞi s148,41 HA, K|ZLARDEREsi şEFLiĞi 11874,03 HA,
SULUDERE şEFLiĞi 1088s,09 HA ALANDA 5 ER TAK|M
YoL AĞl PLAN| YAPlLMAsl
Ayrlntll| bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulunan idarı şartnameden ulaşllabilİr.
Kdz Ereğli orman iş|etme Müdürlüğü Sınırları dahilindeki
Alapll, Bendere, Çaylloğİu, Gümeli, Kızlardeİesi ve
suludere orman işletme Şeflikleri
lşe başlama tarihlnden itibaren 2,1o(ikiYüzon) gündür
Sözİeşmenin imzalandığı tarjhten itibaren 10 gün içinde işe
başlanacaktlr,

b) Niteliği, tiirü Ve miktarl

3Jhalenin
a) ihale (son tekii' Verme) tarih Ve saati : 11.03.2021 - 14lo0
b} lhalÖ komisyonunun toplan! yeri (e-tekliflerin açllacağ| adres): işLETME MÜoÜR YARDıMClsl

oDAsl
4. ihaleye katIlabilme şartıan ve i§tenİ|en belgeİĞr ile yeterlik değerlendirm€§inde uygulanacak
kriterleri
4.'t. lsteklilerin ihaleye katlıabilmeleri için aşağüda sayIlan belgeler Ve yeterlik kriterleri ıle fiyat dtşl
unsurIara ilişkin bilgileri etekİifleri kapsamında beyan etme|eri gerekmektedir.
4.1.'1.3. ihale konusu işin yerine getirilmesi için allnması zorunlu olan Ve ilgili mevzuahnda o iş için
özel olarak düzenıenen sicil, izin, ruhsat Vb. belgeler,
i§tekli,5531 SayıIı Kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli
işler için düzenıenen, orman Mühendisleri odaslndan allnmlş "seİbest o.menc|hk/orman
Ürünleri/Büro ve Şirketi oda Tescil ve 5531 saylh Kanuna Ait Mesleki Faalayet ihale Yetkinlik
Belgesi" ne ait tarih ve aylrt edici numaralarlnl yeterlilik kriterleri tablosunda belirtecektir.

ç) süresi/teslim tar!hi

d) lşe başlama tarihi



4.1.2. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2,1. GerÇek kişi olmasl halinde, noter tasd|kli imza beyannamesi bilgileri,
4,1.2.2.Tıızel kişi olması haIinde, ilgisine göre tüzel kışiliğin ortaklarl. üyeleri Veya kurucularl ile tüzel
kişiliğin yönetamindeki görevlileri beIirten son durumu gösterir Ticafet Sicil Gazeİesi, bu bilgilerin
tamamlnln bir Tiğaret Sici| Gazetesinde bulunmaması halinde. bu bilgi|efin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret sicil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeleİ (anonim şirketler taraflndan her
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli ımza sirkoleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen tek!if mektubu,
4.1.4. Şekli Ve içeriği 

'dari 
Şartnamede beljrlenen geçici teminat bilgjle.i.

4.1,5 İhale konusu allmın tamaml Veya bir klsmI alt yüklen|cilere yaptlrllamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üze.e sunulan belgenin, tüzel kişİliğin yarl§lndan
fazIa hi§sesine sahip ortağlna ait olmasI halinde, Türkiye odalar Ve Borsalar Birliği Veya y€minli,mali
müşavir ya da serbest muhasebeci ma|i müşavif veya noter taraflndan ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğfu son bir ylldlr kesintjsiz oIarak bu şart|n korunduğunu
9österen belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik Ve maıi yetoİliğe ilişkin belge|eİ ve bu belgelerin taşlmasl gerokon kriterlef:

ldare tarafından ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin krıter belirtilmemiştir,

4.3, Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taş|masl gereken kriterıer:

4.3.1. iş deneyimini gö§teren belgeleıe ilişkin bilgiler:
Son beş yll içinde bedel içeren bir sözIeşme kapsamlnda kabul işlemie.i tamamlanan Ve teklif edilen
bedelln % 50 oranlndan az olmamak üzere, ihale konusu iş Veya benzer işlere ilişkİn iş deneyimini
9östeİen belgeıer .

4.4. Bu ihaledg benzer iş olaİak kabul edilecek işlef:

4.4,1 .

Orman İşletme Müdürlüklerinde yapılmış Orman Yol Ağı Planı yapımı
5. Ekonomik açİdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasIna göre belirlenecektir.
5. lhaleye sadece yerli isteklileı katllabiıecektir.
7. lhale dokümanl EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebİlir. Ancak, ihaleye teklif verecek oıanlarln,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ahale dokümanlnı indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler. EKAP üzerinden elektronik ortamda hazIrlandIktan sonra, e-imza İle imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birıikte ihale tarih Ve saatine kadar EI(AP üzerinden gönderilecektir.
9. lstekliler tek|iflerini, her bir iş kalemanin miktarl ile bu iş kaıemleri içın teklif ediıen birin fiyattann

çarplmı sonucu bulunan toplam bedel üzeranden teklif birim fiyai şeklinde Verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapllan istekli ile birim fiyat sozleşme imzalanacaktlr.
10. Bu ihalede, küsmt teklif vefilebiIir.
11. lstekliler teklif ettiklefi bedelin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tUtarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bü ihalede elektronik eksiltme yapılmayacakİr,
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.
'l4.Konsorsiyum o|arak ihaleye teklif verilemez,
'l5. Diğer hu§uslar:
ihalede Uygulanacak Sınır Değer Kaİsaylsl (R) :Mühendislik Hizmetlorİ l 0,78
Aş|n düşük teklif değerlendirme yöntemi: lhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açlklama
istenmeksizin ekonomik açldan en avantajh tekıif üzerinde b!rakılacakİlr.


