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Kırklareli Omıan İşletme Müdiirlüğti

Sayı

Konu
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:ixN:2022/|ı6344 orman Yol Ağı Planı
Yapımı Hizmet Alımı İlanı

01.03.2022

KIRKLARELi BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Orman İşletme Müdiirlüğiimüz de 14.03.2022 Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacak olan

"İKN|2022ll76344 Orman Yol Ağı Planı Yapımı Hianet Ahmr"'na ait ihale ilanı 1 nüsha olarak yazımız
ekinde sunulmuştur.

İlanın, Belediyeniz ilan tahtasına asılarak civara duyurulınasmr ve ilan tutanağın ihale giintinden

ewel Orman İşletrne Müdürlüğümiize gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Öndeı TERZİ
İşletme Müdürü

Ek: ihate İlanı (2 Sayfa)
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Bu belge, güı-eoIi elektrooik imza ile imzalaDmlştlr.
Doğrulama Kodu: 6F3IEOEA-8805-4A72-9I9E-8IB5OAF974D4 Doğulama Adresi: hnps://www.turkiye.gov.tr/o8p-ebys
lorakaş Müallesi Edirne cadde§i No: ı/A KIRKLARELi Bilgi içiı:seİİ,aa DAĞı-ı o*rıso
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oRırAN YoL AĞl PLAN! YAPlınl HizMET ALIM|
.o.İUAN iş,!EJuE_!u9DüRLüği!!K[rKL4RE_Li 9iğEl ğzEL BüTAEl-i KuEulusLAR oRMAN
GENEL MUDURLUGU

oRMAN YoL AĞı PLAN| YAPıM| HizMET ALlMl hizmet alıııl 4734 saylll Kamu ihale Kanununun 19
uncu maddesıne göre açık ihale usulü ile ıhale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden allnacaktlr. ihaleye ilişkin ayrlntlll bilgiler aşağlda yer almaktadlr:

iKN i2022l176344

1-idarenin

a) Adt : oRMAN işLETME MüDüRLÜĞü_KIRKLARELi DiĞER özEL
BüTçELi KuRULUşLAR oRMAN GENEL MüDüRLüĞü

b) Adresi : Kaıakas Mah. Ediıne.Yolu Üzera No:1 39O2O K|RKLARELİ
MERKEzKlRKLARELl

c} Telefon ve faks numarasl :2882142945 - 2882143068

ç} ihale dokümanlnln göfülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanllarak indirilebileceği
internet sayfasl

2-ihale konusu hizmet allmln

a} Adl

b) Nite|iği, türü Ve miktarl

ORMAN YoL AĞı PLANı YAPIMl HıZıİET Allinl
6 Adet (beşer cilt} oıman Yol Ağl Planl Yaplmi Hizmet Allmı
işi)
Ayrıntıh bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümant içinde
bulunan idari şartnameden ulaşllabilir.
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı; Balkan,
Dereköy, Gülbaba, Kirazplnar, Kofçaz ve Üsküp orman
İşletme Şeflikleri
işe başlama tarihjnden itibaren 90(Doksan) gündür

Sözleşmenin imzalandlğl tarihten atıbaren 7 gün içinde işe
başlanacakhr.

14-03-2022 - 1o:3o

K|RKLARELi oRMAN iŞLETME
MüDüRLüĞü ,r. KAT ToPLANTI
SALoNU

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

ç) Süresilteslam tarihi

d) işe başlama tarihi

3_İhalenin

a) ihale (son teklif Verme) tarih Ve saati

b) ihale komisyonunun top|antl yefi (e-tekliflerin açllacağl adres)

4. ihalğye katılabilme şartıarı ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. istekljlerin ihaleye katllabilmelefi için aşağlda sayılan belgeler Ve yeterlik kriterleri ile fiyat dişl
unsurıara ilişkin bilgtteri etekıifleri kapsamlnda beyan etmeleri gerekmektedar-
4.1.1.3, ihale konusu işin yerine getiriln,]esa için aIlnmasl zorunlu olan Ve ilgili mevzuatlnda o iş için
özel olarak düzenlenen sica|, azin, ruhsat Vb. belgeler,
ihale konusu iş "orman Mühendisliği, oİman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç iş|eri Endü§tri
Mühendisliği Hakkındaki 5531 saylh Kanun"un 4 üncü ve 5 inci maddeıerinde belirtilen mesleki
konularda yapııacak hizmet allmı ihalelerine katllacak serbest ormanclllk/ orman ürünleri 
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Veya şirketıerden ihale kattllm öncesinde, mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerine dair ihale
konusu işıer için oıman Mühendislerı odasından alınacak "Meslek Faaliyet İhale Yetkinlik
Belges'",
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Teklif Vermeye yetkili olduğunu g
,1, Tüzel kişilerde; iSteklilerin yö2

'tiğııer;
ki-gor€vİ,|er ile ilgisine göre, ortaklar Ve orıaklık
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oranlarlna (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularlna ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan
alİnlr.
4.,t.3. Şekıi Ve içeriğı idari Şartnamede belirlenen teklif mekıubu.
4.1.4. Şekla ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgi|er'.
4.,1.5 İhale konusu allm,n tamaml Veya bir klsml alt yükıenicilere yapt|r||amaz.
4.1.6 Tüzel kişi taraflndan iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiıiğin yarlslndan
fazla hassesine sahip ortağüna ait olmasl halinde, Türkiye odalar ve Borsa|ar Birliği Veya yeminli maIi
müşavir ya da serbest n,üuhasebeci mali müşaVir veya noter taraflndan ilk ılan tarih'nden sonra
düzenleı,]en Ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartln korunduğunu
gösteren belgeye alişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iıişkin belgeler ve bu be|ge|erin taşlmasl gereken kriterler:

idare taraflndan ekonomik Ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iIişkin belgeler ve bu be|gelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 . iş deneyimini gösteren beıge|ere ilişkin bilgiler:

Son beş yll açande bedel içeren bir sözleşme kapsamlnda kabul işlemleri tamam|anan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş Veya benzer işlere ilişkin iş deneyamini
gösteren belgeler ,

4.4. Bu ihaıede benzer ış olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Orman Yol Ağı Planı Yap|mına Ait İşler Benze, İş Olarak Kabul Edi|ecektir

5. Ekonomik açtdan en avaniajlü tekIif Sadece fiyat esaslna göre belirlenecektir

6. ihaleye sadece yerli istekliler katİlabilecektir.

7. ihale dokümanl EKAP üzeanden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif Verecek olanlann,
e-imza kullanarak EkAp üzerinden ihale dokümanınl indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden eıektronik ortamda hazlrlandlktan sonra, e-ımza ale imzalanarak, teklife
ılaŞkan e-anahtar ile birlikte ihale tarih Ve saatjne kadar EKAP üzerinden gönderilecektir,

9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı lle bu iş kalemlerı içan ieklif edilen biİim fayatlarln

çarplmI sonucu bulunan toplam bedel üzeranden teklif birim fiyat şeklinde Verilecektir. ihale
sonucunda, üzerine ihale yapllan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktlr.

10. 8u ihalede, işin tamam| için teklaf Verilecektir

11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belideyecekleıi tutarda geçici
ten,]lnat vereceklerdir

,t2. Bu lhalede e|ektronik eksiltme yapllmayacakhr

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 {Altmlş) takvim günüdür

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif Verilemez

15. Diğer hususlar:
ihalede Uygulanacak Sınır Değer
Aşlrl düşUk teklif değerlendirme yontemi :

istenilmeksazan reddedilecektir

Katsaylsı (R) . Mühendisıik Hizmetleri l o,74
Slnlr değerln altlnda teklif sunan istekIilerin teklifleri açlklama
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