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Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süre si

: 21

Yasal Kapsam

: 13 b/3

İlan Süre si İçin Yaklaşık Maliye t

: 3. adım 485.689,00 - 3.709.717,00

O rtak Alım

: Hayır

Sınır De ğe r

: İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar

Pe rsone l Çalıştırılmasına Dayalı Hiz me t : Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam
ifade etmektedir.
Alımı
E-İhale

: Evet

DİKİLİ HACİM TESPİTİ, MESAHA VE VERİM YÜZDESİ TESPİTİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
O RMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÜRE DİĞER Ö ZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR O RMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Küre O rman İşle tme Müdürlüğü 2021 Yılı Yanık ve De vrik-Kırık Sahalarda Dikili Hacim Te spiti, Me saha ve Ve rim Yüz de si Te spiti
Danışmanlık Hiz me ti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN

: 2021/64646

1-İdarenin
a) Adı

: O RMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÜRE DİĞER Ö ZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR O RMAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

: Müde rris Mh. Atatürk Cd. 93 37900 KÜRE/KASTAMO NU

c) Telefon ve faks numarası

: 3667512040 - 3667512150

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı

: Küre O rman İşle tme Müdürlüğü 2021 Yılı Yanık ve De vrik-Kırık Sahalarda Dikili
Hacim Te spiti, Me saha ve Ve rim Yüz de si Te spiti Danışmanlık Hiz me ti

b) Niteliği, türü ve miktarı

: Me saha 45000 m3 , Ve rim Yüz de si Te spiti 600 m3 , Yanık ve De vrik-Kırık Sahalarda
Dikili Hacim Te spiti 2500 m3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta ye r alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartname de n
ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

: Küre O rman İşe tme Müdürlüğüne bağlı O rman İşle tme Şe flikle rinin Çalışma Alanları

ç) Süresi/teslim tarihi

: İşe başlama tarihi 03.05.2021, işin bitiş tarihi 30.11.2021

d) İşe başlama tarihi

: 03.05.2021

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 25.03.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (etekliflerin açılacağı adres)

: Küre O rman İşle tme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı O dası Müde rris Mh. Atatürk Cd. 93
37900 - Küre / KASTAMO NU

4. İhale ye katılabilme şartları ve iste nile n be lge le r ile ye te rlik de ğe rle ndirme sinde uygulanacak krite rle r:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında
beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “O rman Mühe ndisliği, O rman Endüstri Mühe ndisliği ve Ağaç işle ri Endüstri
Mühe ndisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü madde si 1 inci fıkrası (a) be ndi kapsamına gire n orman mühe ndisle ri ile orman yükse k
mühe ndisle rinin me sle ki faaliye t konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci madde sine göre , O rman Mühe ndisle ri
O dasınca ye tkile ndirile n, danışmanlık hiz me t sunucuları orman mühe ndisi ve orman yükse k mühe ndisi unvanlı me sle k
me nsuplarının hak ve ye tkisinde bulunması, bu me sle k me nsuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci madde le rine dayanarak
yürürlüğe konulan “O rmancılık ve O rman Ürünle ri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yöne tme liği” nin 12 inci ve 13 üncü
madde le rine göre kurdukları, O rman Mühe ndisle ri O dasından te scilli, Se rbe st/Se rbe st Ye minli O rmancılık Büroları,
Se rbe st/Se rbe st Ye minli O rmancılık Şirke tle rinin iştigal sahalarına girme kte dir. İhale dokümanları haz ırlanırke n bu hususların
dikkate alınması yasal z orunluluktur. Buna göre , aday ve ya iste kli se rbe st ormancılık büro ve şirke tin; ihale konusu işin ye rine
ge tirme si için, ilgili ihale yöne tme liğinde be lirtile n (sicil, iz in, ruhsat vb.) be lge le rin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirke tin faal
olduğunu göste re n, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci madde le rinde ki orman mühe ndisliği konularına ait ihale li işle r için düz e nle ne n,
O rman Mühe ndisle ri O dasından alınmış “Se rbe st O rmancılık/O rman Ürünle ri/Büro ve Şirke ti O da Te scil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait
Me sle ki Faaliye t İhale Ye tkinlik Be lge si”
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. T üzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir T icaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir T icaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili T icaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 T üzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali ye te rliğe ilişkin be lge le r ve bu be lge le rin taşıması ge re ke n krite rle r:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Me sle ki ve te knik ye te rliğe ilişkin be lge le r ve bu be lge le rin taşıması ge re ke n krite rle r:
4.3.1. İş de ne yimini göste re n be lge le re ilişkin bilgile r:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihale de be nz e r iş olarak kabul e dile ce k işle r:
4.4.1.
5531 Sayılı Kanunun 4. ve 5. madde sinde sayılan ormancılık faaliye tle riyle alakalı üre tim işle ri, me saha, çıkarılacak ağaçların
be lirle nme si ve kayıt altına alınması, orman z ararlılarıyla mücade le , silvikültür, fidanlık ve ağaçlandırma faaliye tle rinin de ne timi
ile ilgili danışmanlık hiz me ti ve ya hiz me t alımı be nz e r iş olarak kabul e dile ce ktir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 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 birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğe r hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühe ndislik Hiz me tle ri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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