
EREĞLİ İŞLETM E M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü N E  AİT İŞLETME ŞEFLİKLERİNE AİT SON SATIŞ 
D EP O LA R IN D A  VE ORMANİÇİ RAM PA LA RIND A  TASNİF İŞİ 

KARADENİZ EREĞLİ OR M A N  İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  
ORMAN GENEL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü

Ereğli İşletme M üdürlüğüne ait İşletme Şefliklerine ait Son Satış Depolarında ve Ormaniçi 
Rampalarında Tasnif İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu m addesine göre 
açık ihale usulü ile ihale ed ilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı b ilg iler aşağıda yer a lm aktadır

İhale Kayıt Numarası : 2018/170221
1-İdaren in

a) Adresi : Müftü Mahallesi Orman Küm e Evler Erdemir Ofis Yolu
Kdz.Eregli 67300 KDZ.EREĞ Lİ ER E Ğ Lİ/ZO N G U LDA K

b) Telefon ve faks num arası 3723237010 - 3723237011

c) E lektronik Posta A dresi mehmettanyel@ ogm .gov.tr

ç) İhale doküm anının görü leb ileceği https7/ekap kik gov tr/EKAP/ 
ınternet adresi

2-ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 43000 m3 Orman Emvalinin tasnifi işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer Alaplı, Bendere, Cuma, Çaylıoğlu, Ereğli , Kocaman,
Suludere ve Yanlızçam İşletme Şeflikleri

c) Süresi İşe başlam a tarih inden itibaren 240(iki yüz kırk) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kdz.Eregli Orman İşletme Müdürlüğü EREĞLİ
/ZO NG ULDAK

b) Tarihi ve saati 20.04.2018 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde uygulanacak  
kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler
4.1.1.3. ihale konusu ışın yerine getirilm esi için alınm ası zorunlu olan ve ilgili m evzuatında o iş için 
özel o larak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş, 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun" un 4 üncü maddesi 1 inci 
fıkrası (a) ve (b) bendi kapsamına giren orman/ orman endüstri mühendisleri ile orman/orman  
endüstri yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun' 
un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet  
sunucuları mühendis ve yüksek mühendis ünvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde 
bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak 
yürürlüğe konulan "Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Yönetmeliği" nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından 
tescilli, SerbestVSerbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık  
Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. Buna göre isteklinin,

Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketinin; ihale konusu işi yerine 
getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil,izin,ruhsat vb) belgelerinin karşılığı ve 
ihale tarihinde büro veya şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. 
maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihale işleri için düzenlenen, Orman 
Mühendisleri Odasından alınmış "Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil 
ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi"

Serbest Orman Mühendisi veya Şirketi; ihale sözleşmesini im zalamadan önce, sahiplerinin ve 
ortaklarının her birisi için, Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için alınmış,5531
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Sayılı Kanundaki mesleki faaliyetler konularına ait ihaleli işler için düzenlenen " Meslek Mensubu  
Olduğu Oda Kayıt Belgesi" sunm ak zorundadır.

1- Gerçek kişi olması halinde;

a) Gerçek kişinin Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu sahibi ve ortakları olmak 
şartıyla; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Orman 
Mühendisleri Odasından vizesi yapılmış, Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Serbest 
Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi Vize Cetveli,

b) "Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya "Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık ve/veya Orman Ürünleri Ortaklık Bürosu Tescil Belgesi",

2- Tüzel kişi olması halinde;

a) "Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi" veya "Serbest/Serbest Yeminli 
Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi Tescil Belgesi"

b) Bu şirketlerin, orm an mühendisi veya orman yüksek mühendisi ünvanlı meslek mensubu  
ortakları veya Oda çalışanlar listesine kayıtlı şirket çalışanlarından en az bir orman mühendisinin, 
ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Orman 
Mühendisleri Odasından vizesi yapılmış, Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Serbest 
Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi Vize Cetveli

4.1.2. Tek lif verm eye yetkili o lduğunu gösteren İmza Beyannam esi veya İm za S irküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi o lm ası halinde, noter tasdikli imza beyannam esi,
4.1.2.2. Tüzel kişi o lm ası halinde, ilg isine göre tüzel kişiliğ in in ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetim deki görevlile ri belirten son durum u gösterir T icaret Sicil G azetesi, bu bilgilerin 
tam amının bir T icare t Sicil G azetesinde bulunm am ası halinde, bu b ilg ilerin tüm ünü gösterm ek üzere 
ilgili T icaret Sicil G azete le ri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiş iliğ in  noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriğ i İdari Ş artnam ede belirlenen teklif m ektubu
4.1.4. Şekli ve içeriğ i İdari Ş artnam ede belirlenen geçici tem inat.
4.1.5 İhale konusu işin tam am ı veya bir kısmı alt yüklen ic ile re  yaptırılam az.
4.1.6 Tüzel kişi ta ra fından iş deneyim in i gösterm ek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğ in yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait o lm ası halinde, ticaret ve sanayi odası/tıcare t odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil m em urluk ları veya serbest muhasebeci, yem inli mali m üşavir ya da serbest 
muhasebeci mali m üşavir tara fından ilk ilan tarih inden sonra düzenlenen ve düzen lend iğ i tarihten 
geriye  doğru son bir y ıld ır kesin tis iz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, s tandart form a uygun
belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonom ik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilm em iştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşm e kapsam ında kabul iş lem leri tam am lanan ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az o lm am ak üzere, ihale konusu ış veya benzer işlere ilişkin ış deneyim im 
gösteren belgeler veya tekno lo jik  ürün deneyim  belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Orman Emvali Mesaha İşleri

5.Ekonomik açıdan en avanta jlı teklif sadece fiyat esasına göre be lirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli is tek lile r katılab ilecektir

7. İhale doküm anının görü lm esi ve satın alınması:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görü leb ilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kdz.Ereğli



Orman İşletme Müdürlüğü M uhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye tek lif verecek o lan ların  ihale doküm anını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirm eleri zo run ludur

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine  kadar Kdz.Ereğli Orman İşletme M üdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderileb ilir

9. İstekliler tekliflerim , B irim  fiya tla r üzerinden vereceklerd ir İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş ka lem in in  m iktarı ile bu kalem ler için teklif edilen birim  fiya tların  çarpım ı sonucu 
bulunan toplam  bedel üzerinden birim fiyat sözleşm e im zalanacaktır
Bu ınalede. ışın tam am ı için tek lif verilecektir

10. istekliler teklif e ttik leri bedelin  % 3'ünden az o lm am ak üzere kendi be lirleyecekleri tutarda geçici 
tem inat vereceklerd ir.

11. Verilen tekliflerin  geçerlilik  süresi, ihale tarih inden itibaren 80 (seksen) takvim  gunudur.

12. Konsorsiyum  o larak iha leye teklif verilem ez

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin a ltında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci m addesine göre açık lam a istenecektir.


