KIRKLARELİ VALiLiĞi BÜNYESİNDE KURULU BULLINAN l 12 AciL ÇAĞRI
MERKEZiNDE K]RKLARELİ ORMAN İŞI-ETME MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ÇAĞRI
YöNLENDiRİci PERSoNEL HİZMETi SATIN ALINMASI İŞl
ORMAN İŞLETME MüDünıüĞü-rn«ıınEıİ oiĞgn öZEL BüTcELi KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kııklaıeli Valiliği Bilnyesinde Kurulu Bulunaıı

112 Acil Çğrı Merkezinde Kuklaıeli Orman
İşletme Müdtirlüğü Adına Çağn Yönlendirici Personel Hizmeti Satın Alınması İşi hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun l9 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihate edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortaında EKAP ilzerinden alınacaktır. İtraleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN
l

:2021114353

-İdarenin

a)

Adı

b)

Adresi

c) Telefon ve faks
ç; İhale

oRMAN IŞLETME MÜDÜRLÜĞü-KIRKLARELi DİĞER
özıı nürçıri KURULUŞLAR ORMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
: Kaıakas Mah. Edime Yolu Üzeri No:l 39020 KIRKLARELİ
MERKEZKIRKİARELİ
:

numarası

doktlmaıııın

:2882|42945 - 2882143068
:

https://ekap.kik.gov.trlEKAP/

:

Kırklareli Valiliği Bilıyesinde Kuru]u Bıı]unaıı l 12 AciI
Çağn Merkezinde Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü
Adına Çağn Yönlendirici Personel Hizmeti Satın Alııırnası

görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfast

2-ıhale konusu hizrnet alımın
a)

Adı

miktarı

üŞı

Kırklareli Orrnan İşletme Müdülüğü sınulan içerisinde
bulunarı l l2 Acil Çağn Merkezinde Kırkiareli Onnan
İşletme Müdürtüğıi Adına 10 ay siiıe ile 4 personel olmak
üzere Çağn Yönlendirici Persoıel Hianeti Satın A!:nması İşi
Aynntılı bilgiye EKAP'ta yeı alan ihale dokilmarıı içinde
bulunan idaıi şaıEıameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : K:rklareli İli Merkez İlçesi Camiikebir Mahallesi 353 ada
l04 Parsel tizerinde bulunan l12 Çağn Merkezi
: İşe başlama tarihi 01.03.202l, işin bitiş tııİln 31.12.2021
ç) Sıiresi./tesiim tarihi
b)

Niteliği, tiirii ve

d) İşe başlama

tarihi

:

: 01

.03.202|

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (eteklifl erin açılacağı adres)

:29.01.7021 - ||:0O
:

KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME
1. KAT ToPLANTI SALoNU

MüDüRLüĞij

4. İhaleye kahlabilme şartlan ve istenilen belgeleı ile yeterlik değer|endiıınesinde uy

kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilneleri için aşağda sayılan belgeler ve yeterlik
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dışı unsurlara ilişkin bilgileri e{ek]ifleri kapsamında beyan etrneleri geıekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğ,ı:ıu gösteren im;za beyannamesi veya imza siıkiilerine ilişkin
bi]gileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olma-sı halinde, noter tasdikli iınza beyarınamesi bilgileri,
4.|.2.2.Tnzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculaıı ile
tiizel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamrnın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgiterin tilınilnü
göstermek i9ere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gOsteren belgeler (anonim
şirketler taıafından her drırumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tiizel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şaıtnamede be|irlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartrıamede belirlenen geçici teminat bilgileıi.
4.1 .5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlanıaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğn
yansından fazla hissesine sahip ortağlna ait olması halinde, Tiirkiye Odalaı ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafindan ilk ilan
tarihinden sonra diizenlenen ve di]zenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belgeye iüşkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriteıler:
İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kıiterler:
4.3,l . İş deneyimini gösteıen betgelere ilişkiı bilgiler;
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamaınlanan ve teklif
edilen bedelin % 25 oranııdan az olmamak iizere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişhn iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik iiriiııı deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4. l. Kamu veya özel sektöre yapılmış her ttirlü çağn merkezi velveya etkileşim merkezi
hizmeti alrmı işi berızer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı tekiif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokiimanı EKAP iizeıinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif veıecek
olanlann, e-imza kullanarak EKAP iizerinden ihale dokümanııu indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP iizerinden elektronik ortamda hızırlandıktan sonra, e-imza ile imzalaıarak,
teklife ilişkin e-anahtaı ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP iizerinden gönderilecekıir,
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için tek-lif edilen birim
lıyatlann çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklifbirim fiyat şeklinde verilecektir.
İhaie sonucunda, üzerine ihale yapian istek]i ile biıim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için tekiif verilecektir.
1 l. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutalda
geçici teminat vereceklerdir.
l2. Bu ilralede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süıesi, ihale tarihinden iıibaren 45 (KırkBeş) takvim giinüdür.
l4.Konsorsiyum olarak ihateye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0.80
Aşırı di§iik teklif değerlendirme yöntemi: İha]e, Kaıunun 38 inci madde sinde öngörülen a ıklama
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır
4.3. Mes]eki ve teknik yeterliğe
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