
KDZ EREĞLİ O RM AN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE OC 
HİZMETLERİNE AİT HASILAT PLANININ İÇERİĞİNİ OLUŞTURAN 2 

P LAN LAM A, PROJELENDİRME, HARİTALANDIRMA İLE EK 
KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL

UN DİŞİ ORMAN ÜRÜN VE 
500 HA ALANDA ENVANTER. 
DSİSTEM HİZMETLERİ 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MUDURLUGU

Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Odun dışı orman ürün ve hizmetlerine ait 
hasılat planının içeriğini oluşturan 2500 Ha alanda envanter, planlama, projelendirm e,
haritalandırma ile ekosistem hizmetleri hizmet alımı 4734 sayılı Karrlu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir ihaleye ilişkin ayr ntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır;

İhale Kayıt Num arası : 2018/51020
1-idarenin

a) Adresi : Müftü Mahallesi Orman Küme Evler Erdem ir Ofis Yolu
Kdz.Eregli 67300 KDZ.EREĞLİ EREĞLİ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası : 3723237010 - 3723237011

c) Elektronik Posta Adresi m ehm ettanyel@ ogm .gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https7/ekap kik gov tr/EKAP/ 
ınternet adresi

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c) Süresi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

Toplam  2500 Ha sahada Envanter ve Planlama 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Ereğli İşletme Müdürlüğü sınırları dahilindeki muhtelif 
Şeflikler

İşe başlama tarihinden itibaren 290(iki yüz doksan) gündür

Müftü Mahallesi Orman Küme Evler brdem ir Ofis Yolu Koz 
Ereğli 67300

28.02.2018 - 16:00

4. İhaleye k a itla b iim e  şa rtla rı ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu ışın yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan \ie ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş, 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 
Endüstri Mühendisliği Hakkındaki Kanun’un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına 
giren orman m ühendisleri ile orman yüksek m ühendislerinin mesleki faaliyet konularından 
olması nedeniyle teklif vermeye yetkili olunduğuna dair belge olarak;

Gerçek ve tüzel kişiliğin ; 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci m addelerindeki orman mühendisliği 
konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest 
Orm ancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki 
Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”

Serbest Orman Mühendisi veya Şirketi; ihale sözleşm esini imzalamadan önce, sahiplerinin ve 
ortaklarının her birisi için, Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için alınm ış,5531 
Sayılı Kanundaki mesleki faaliyetler konularına ait ihaleli işler için düzenlenen " Meslek 
Mensubu Olduğu Oda Kayıt Belgesi" sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları!, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

mailto:mehmettanyel@ogm.gov.tr


kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir T icaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu b ilg ic in  tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin ya.ısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mşli müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali m üşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen 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 taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonom ik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

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

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
ODÜH Envanter ve Planlama Danışmanlık Hizmeti Alımı

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

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk 
Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alın
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları vey 
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KDZ EREĞLİ ORMAN İŞLETM  
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasi

_irası) karşılığı Kdz.Ereğli
abilir

a EKAP üzerinden e-ımza

tas
E MÜDÜRLÜĞÜ adresine 

yla da gönderilebilir

9. İstekliler tekliflerim, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kalem inin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen bi 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi 
teminat vereceklerdir

rım fiyatların çarpımı sonucu

Delmeyecekleri tutarda geçici

11. Verıien tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklam a istenmeksizin reddedilecektir.


