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Sayı

Konu
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: İKN:zO2z 1196010 orman Emvalinin İstif
İşi Hizmet Alımı İşi İlanı
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KIRKLARELİ BELEDİvE ıa ş«anvuĞINA

Orman İŞletme Müdürlüğümüzde 18.03,202I Cuma günü saat 11.00,de yapılacak olan
"İKN:20221196010 orman Emvalinin İstif İşi Hizmet Alımı",na ait ihale ilanı l nüsha olarak ywlmlz
ekinde sunulmuştur.

İıanın, Belediyeniz ilan tahtasına asılarak civara duyurulmasmr ve ilan tutanağın ihale gtinünden
ewel orman İşletme Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Önder TERZİ
İşletme Müdürü

Ek: İhale İlanı (2 Sayfa)
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oRMAN EMvALlNiN isrir i i Hizruıer ALıMı
-Kı iĞrn rı_i

ORMAN eıvıveı-İılİırl İSrİr İŞİ xİzıvıer ALıMı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19
uncu maddesine gÖre aÇık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ixN :2o221196o10

1-İdarenin

a) Adı

b) Adresi

c)Telefon ve faks numarası

ç) İnale dokümanının görülebi|eceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

z-ınale konusu hizmet aIımın
a) Adı

b) Niteliği, türü ve miktarı

ç) Süresi/teslim tarihi

d) İşe başlama tarihi

o RMAN i ş ı-rrrvı e rvı ü o ü nı- ü Ğ ü -xı Rxı-ınE Li DiĞ E R özrt
BüTçELi KuRuLuşLAR oRMAN GENEL ruüoünı-üĞü
Karakas Mah. Edirne Yolu Üzeri No:1 39020 K|RKLARELI
MERKEz/KlRKLARELı
28821 42945 - 28821 43068

https://ekap" kik. gov. trlE KAP/

oRMAN EMVALİNİN isrİr işi HİzMET ALıMı
Gümüşalan Deposunda 13,000 m3 + 100 m3 emva!,200 ster
odun Kurudere Deposunda 4,400 m3 + 2OO m3 emvaI, 200
ster odun Kofçaz Deposunda 2,800 m3 + 100 m3 emval, 200
ster odun Orman Emvalinin İstif İşi Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer aIan ihaIe dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden u|aşılabilir.
KırklareliİtiMerkez İlçesi Dereköy Köyü Gümüşalan Orman
Deposu, Pınarhisar İlçesi Kurudere Köyü Kurudere Orman
Deposu, Kofçaz İlçesi Kofçaz Orman Oeposu
İşe başlama tarihinden itibaren 27o(İklYüzYetmiş) gündür
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe
başlanacaktır.

c) Yapılacağıiteslım edileceği yer

3-İhalenin

a; İna|e (son teklif verme) tarih ve saati : 18.03.2022- 11:00
b) İhale komisYonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): KIRKLAREL| 6RMAN işı_errııe

ıvıüoünı-üĞü ı. xar ToPLANT|
sALoNU

a, İnaıeYe katılabilme Şartları ve istenilen betgeter ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriter!er:
4,1, lsteklilerin ihaleYe katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri i|e fiyat dışıunsudara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeler] gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren nilğiler;
4,1.2-1. TüzelkiŞilerde; isteklilerin yönetimindekigbrevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularıİa ilişkİn bi§iler idarece EKAp,tan
alın ır.
4.1.3. Şeklive içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şe.klive içeriği idari Şartnamede belirlenen geçiciteminat bilgileri.
4.1.5 lhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yuklenicilere yaptırıiamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe
ıdare tarafından ekonomik ve mali

ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe il

yeterıiğe:ili§f Ç*'ıyt:ı irti ımem iştir.
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4.3.1. Kapasite raporuna ait bilgiler:
yürı-eı.ıici TEKLiF ETTiĞl DEpo içiıı eıı Az BlR TANE isrirı-eyici exipıvınruLı MAKINE
BULUNDURMAK ZORUNDADIR. (İstifleyici ekipmanlı makineler kendi malı olması halinde
faturası veya demirbaş defterinde kayıtIı olduğuna dair noter onaylı tespit tutanağı veya yemlnli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu, makineler kiralama yoluyla
temin edilecekse 2022 yılı sonuna kadar geçerli noter onaylı kira sözleşmesi söz|eşme
kapsamında İdareye sunulacaktır.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına gore belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, iha|eye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler EkAp üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen bırim fiyatların
çarpımı sonucu buiunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat verecekIerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır

't3. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmet!er/0,71
Aşırı düşük teklif değer|endirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama
istenilmeksizin reddedilecektir.
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