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KIRKIARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Orman İşletme Müdiiırlügümüz de 16.03.2022 Çarşamba gilnü saat l0.30'da yapılacak olan
"iKİ.l:2022ll87980 B Tipi orman Yolu Yapımı"'na ait ihale ilanı 1 nüsha olarak yazımz ekinde
sunulmuştur.

İlanın, Belediyeniz ilan tahtasına asılarak civara duyurulmasrnı ve ilan futanağın ihale giiniiırıden
ewel Orman İşletme Müdiirlüğümiize gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Önder TERZİ
İşletme Müdürü

Ek: ihale İlanı (2 Sayfa)

Jiüej P

Bu belge. giivenli elcktronik imza ilc imz.lan_rru

E-Posta: kirklar9liisl(1rogm. gov.tr

ştlr
Adresi

Bitgi içio: Serka. DAĞLI
Bilgisayaı İşletoeni

-e
Kodu: 7333EE3O_F4OF_4l52 -8oDB_95BE4l58AEBD

Karakaş Mahallesi Edime Caddesi No:l/A KlRKLARELi
Telefon No: +90 288 214 29 45B elge ceçeı: +90 288 214 30 68



B TiPi oRMAN YoLU YAPlMl
o LETME MÜDÜRLÜĞÜ R i DiĞER özEL BüT ELi KuRU RMAN
GENEL M D RL

B TiPi oRMAN YoLU YAPlfürl yaptm işi 4734 sayılj Kamu ihale Kanununun ,l9 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek oıup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktür. ihaleye ilişkin ayrlnt|ll bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

iKN :20221187980

1-İdarenin

a} Adl : oRMAN ışLETME MüDüRLÜĞÜ-KıRKLARELİ D|ĞER özEL
BüTçEL| KURULUşLAR oRMAN GENEL MüDüRLüĞü

b) Adresi ; Karakas Mah. Ediıne Yolu Üzeri No:l 39020 KıRKLARELi
MERKEzKlRKLARELl

c} Telefon Ve faks numarasl . 2882142945 - 2882143068

ç} İhale dokümanlnln görülebileceği : https://ekap.kik.goV.trlEKAP/
Ve e-imza kullanllarak indirilebileceği
intefnet sayfasl

c) Yapılacağı/teslım edileceği yer

ç) Süresi/teslim tarihi

d) lşe başlama tarihi

3-ihalenin

a) lhale (son teklif Verme) tarih Ve saati

b) ihale komisyonunun top|ant| ye.i (e{ekliflerin açllacağl adres)

B TiPi oRMAı.| YoLU YAPIMl
Klİklareli orman lşletme Müdürlüğünde P|narhisaİ orman
işletme Şefliği 11+856 Km keşif uzunluğuna §ahip 209 Kod
Nolu orman Yolu Yapım lşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı ıçınde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.
Klrk|aİeli orman lşletme Müdürlüğünde Plnarhisaİ orman
İşletme Şefliği 2O9 Kod Nolu O.man Yolu
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmlş) takvam günüdür.

sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yaplIarak işe başlanacaktır.

16.03.2022 _ 10:30

K|RKLARELi oRuAN |şLETME
MüDüRLüĞü 1. KAT ToPLANT|
sALoNu

4. iha|eye kattlabilme şartlall Ve ıstenilen beıgeleİ ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. isteklilerin ihaleye katllabilmeleri için aşağlda sayılan belgeler Ve yeıerlik kriterleri ile fiyat dtşl
unsurlara alışkin bilgileri e{eklifıeri kapsamlnda beyan etme|eri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu göste[en bilgiler
4.1.21.rüzel kişilerde; isteklileran yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortak|ar Ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'ian
alİnlr.
4.1.3. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.,t.4. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belifienen geçici teminat.
4.1.5ihale konusu işte idarenin onayü ile alt yüklenaci çalıştlü,llabilir. Ancak işin tamaml alt yüklenicilere
yaptlrılamaz.
4,,1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunuıan belgenin, tğzel kişiliğin yarlslndan
tazla hissesine sahip ortağlna ait olmasI halinde, ticaret Ve sanayi odasl/ticaret odasİ bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarl Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
taraflndan ilk ilan tafihinden sonra düzenlenen Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir ylldlr
kesintisiz oIarak bu şartın korunduğunu gösteren beIge.

l,.
a

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı

b) Niteliği, türü Ve miktarl



4.2. Ekonomik ve mali yeterlığe ilişkin belgeler ve bu belgeİeİın taşımasl geroken krlterler:

ldare taraflndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir-

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Ye benzer işleİe denk sayllacak mühendislik
Ve mimarlIk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerıendirilecek Benzer iştere Dair Tebliğin A/v Gİubu işler
benzer iş olarak değeİİendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk SaylIacak mühendislik Veya mimarhk böıümleri:

iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini / diplomalannl sunmak su]etiyle ihateye girecek
isteklileıden İnşaat Mühendisliği veya Orman Mühendl§liği Bölümü mezunu olma şartı
aranacaktlr

5. Ekonomik açıdan en avantajh teklıf sadece fiyat esasüna göre belarlenecektir.

5. lhaleye sadece yerli istekliler kat|labilecektir.

7. lhale dokümanI EKAP üzerjnden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaıeye teklif Verecek olanlarln,
e-imza kul|anarak EkAp üzerinden ihale dokümanünı indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazlrlandlktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e_anahtar ıle birlikte ihale tarih Ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kaIemleri için teklif edilen birim fiyatlarln
çarplml sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif bifim flyat şeklinde Verilecektir. ihale
sonucunda, üzerine ahale yapllan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterlağe ilişkin belgeıer ve bu belgelerin taşlmasl gereken kıiterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yll içinde bedel içeren bir sozleşme kapsamlnda taahhüt edi|en ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgelef.

10. Bu ihalede, işin tamaml için teklif verilecektir.

11. lstekliler tekıif ettiklei bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat verecekierdar.

12. BU ihalede elektronik eksiltme yapllmayacakhr.

13. Verilen tekliflerin geçerlilak süresi, ihale tarihinden atibaren 60 (Altm:ş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez.

,t 5. Diğer hususlar;
ıhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsaytsı (N) :1,2
Sınlr değerin altlnda tekİif sunan isteklilerin teklifleri açtklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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