
EREĞLi işLETME MÜDÜRLÜĞÜNE AiT iŞLETME ŞEFLiKLERiNE AiT MuHTELiF GENç
MEşcERE NiTELıĞiNDEKi BöLMELERDE (slKLl KBAKlMl,İLK ARALAMA VB) jsTiKBAL

FERTLERiNiN VE çlKARlLAcAK FERTLER|N BEL inı_eıııiıesi, iŞARETLENMEsi vE KAYlT
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Ğen

b) Yapllacağl yer

c) Süresi

3- ihatenin

a) YapIlacağl yer
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Ereğli işletme Müdürlüğün€ ait işletme şefliklerine ait muhtelif Genç Meşcere niteliğindeki
böliıelerde (Sıklık Bakıhı,ilı< Arjlama vb) istikbal fertlerinin Ve ç|karllacak fertlerin belirlenmesi,
işaretlenmeİi ve kayıt altına al|nması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu lhale Kanununun 19 uncu

;addesine göre aç,iihaıe usulü ile ihale edilecektir, lhaleye ilişkin ayrıntılı bılgiler aşağıda yer

almaktadlr:

iha|e Kayıt Numaras| | 2019147224

1-İdarenin

a)Adresi:MuftüMahallesiormanKümeEvlerErdemirofisYolu
Kdz.Eregli 673o0 KDz.EREĞLi EREĞLilzoNGULDAK

b) Telefon ve faks numarasl ,, 3723237010 ,3723237011

c)ElektronikPostaAdresi :mefarerhancubukcu@ogm.gov.tr

ç} lhale dokümanlnln görülebileceği : https:i/ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi

2-ihale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü Ve miktarl Toplam 1230.5 Ha Alan
Ayrlntlll bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanl içinde
bulunan ldari şartnameden ulaşllabilir.

Ereğli lşletme Müdurlüğü sınırları dahilindeki muhtelif
Şeflikler
lşe başlama tarihi l5.03.2019, işin bitiş tafihi 16.12.2019

Müftü Mahallesi orman küme Evler Erdemir ofis yolu kdz
Ereğli 67300 KDz EREĞLi / zoNGuLDAK

b) Tarihi Ve saati : 22,02.2019 - 10:30

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterleİ:
4.1.1haleye katılma şartlarl Ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. lhale konusu işin yerine getırilmesi için allnmas| zorunlu olan ve ilgili mevzuatlnda o iŞ iÇin

özel olarak düzenlenen sicil, izin, rUhsat Vb. belgeler,
ihale konusu iş, 29/6/2006 tarihli Ve 5531 sayllı "orman Mühendisliği, orman Endüstri
Mühendisliğı ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakk|nda Kanun,un 4 uncaİ maddesi 1 inci
fıkrası (a) bİnoi kağsİmİna giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki
faaliyei i<onuıarından olmaiı, bu işin 5531 sayılı Kanun,un 5 inci maddesine göre, orman
Mühendisleri odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucular| orman mühendisi ve
orman yüksek mühendisiunvanlı meslek mensuplarlnln hak ve yetkisinde bulunması, bu. meslek
,"nsrpl".,n,n 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanaıak yüraiilüğe konulan
,,ormancılık ve orman Ürünleıi Bü.olarının kuruluş ve çahşma Esasları yönetmeliği" nin 12 inci
ve 13 üncü maddelerino göre kurduklarl, orman Mühendisleri odaslndan tescilli,
sefbesuserbest Yeminli orman1lllk Bairoları, serbest/serbest Yeminli ofmanclhk Şirketleİinin
iştıgal sahalanna girmektedir. ihaıe dokümanlar| hazlrlan|rken bu hususlar|n dikkate alınması
yasal zorunluluktur.

Buna göre, aday veya istekli serbest ormanclllk büro ve şirketinin; ihale konusu işi yerine
getirm6si için, ilgili iiıale yönetmeliğinde belirtilen (sicil,izin,ruhsat vb} belgelerinin karşılığı ve
ihaıe tarihinde büro veya şirketin faal o|duğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5.

maddelerindeki orman maihendisliği konularlna ait ihale .. işleri için düzenlenen, orman
Mühendisleri odasından alınmlş "Serbest ormancllık/orman Ürünleri/Büro ve Şirketi oda Tescil
ve 5531 say|h Kanuna Ait Mesleki Faaliyet ihale Yetkinlik Belgesi"

serbest orman Mühendisi veya Şiİketi; ihale sözleşmesini imzalamadan önce, sahiplerinin ve
ortaklarln|n her birisi için, oiman Mühendisleri odasından ihale konusu iş için al|nmlş,5531



Sayılı Kanundaki mesIeki faaliyetle] konulartna ait ihaleli işler için düzenlenen " Meslek Mensubu

olduğu oda Kaylt Belgesi" sunmak zorundadlr.

4.1.2. Teklif vermeye yetkiIi olduğunu gösteren Imza Beyannamesi Veya lmza Sarküleri;

4.,l .2.1. Gerçek kiş| oImasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4,1.2.2.rnza kişiblması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri Veya kuruculan ile tüzel

kaşiliğin yönetimaeki görevlile.i belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bılgilerin

trrJ.,n,n bir Ticarea Sicil Gazetesinde buluımaması halinde, bu bi19ilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sacil Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belge|er ile tüzel kişılığin noter tasdikli imza

sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli Ve içerıği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 lhale konusu işin tamamıVeya bjr klsml alt yüklenicilere yaptlnlamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğın yaflsından

fazla hissesine sahip ortağüna ait olmasl halinde, ticaret Ve sanayi odasl/ticaret odasl bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları Veya Serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşaVir taraf|ndan ilk alan tarihinden sonra düzentenen Ve düzenlendiği tarihten

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun

belge,

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

idare taraflndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belartilmemiştjr.

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

4.3.,l. iş deneyimini gösteren belgeleİ:

Son beş yll içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan Ve teklıf edilen

nedeıini/" 25 oranından az otmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler ,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
ormancılık faaliyetleriyle alakalı üretim işleri, orman zararlılarıyla mücadele, silVikü]tür, fidanllk
ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danlşmanllk hizmeti veya hizmet allml benzer
iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açldan en aVantajll teklif sadece fiyat esaslna göre belirlenecektar.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katllabileceklir.

7. lhale dokümanlnln görülmesi Ve satln allnmasl;
7.1. lhale dokümanı, idarenin adresinde gÖrülebılir Ve 400 TRY (Tüİk Lirası) karşılığı Kdz.Ereğli
orman işletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satln allnabilir.
7.2. lhaleye tekIif Verecek olanIarln ihale dokümanını satln almalarl Veya EKAP üzerinden e-imza

kul]anarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar Kdz.Ereğli orman işletme Müdüılüğü adresine elden teslim

edItebileceği gibı, aynl adrese iadeli taahhütlü posta Vasltaslyla da gönderilebilir.

9. lstekliler teklıflerini, Birim fıyatlar üzerinden Vereceklerdir. lhale sonucu üzerine ihale yapllan

ıstekliyle, her bir iş kaleminin miktarl ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarln çarp|ml sonucu

bulunan toplam bedel Ozerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr,
Bu ihalede, işin tamaml içın teklif verilecektir.

1o. Istekliler teklif ettiklera bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geÇici

teminat vereceklerdir,

1,1. Verilen tekliflerin geçerlalik süresi, ihale tarihinden itabaren 80 (seksen) takvim günüdür.

,! 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi slnır değerin altlnda olduğu tespit edilen isteklalerin teklifleri, Kanunun 38 ınci maddesinde
öngörülen açlklama istenmeksizin reddediIecektir.


