
GEMLİK oR]t{AN İşLETME uününr,üĞü KuMLA onııex işr,nrıvıB şnrı,iĞi
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Gemlik Ormarı İşletıne Müdiirlüği.i Kumla Orman İşletme Şefliği Kumla İt laildahae rnp
Binası Büyiik Onanm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Karıunrurun 19 uncu maddesine
göre açıt ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifleı sadece elektronik ortamda EI(AP
i.izerinden alınacaktr. İhaleye ilişkin alrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
iKN
1-İdarenin

a) Adı

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası

ç) İhale doktimanının
görülebileceği v e e-imza
kullarıılarak indirilebileceği
intemet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı

b) Niteliği, ttirii ve miktan

c) Yapılacağ./teslim edileceği yer

ç) S iiresVteslim tarihi
d) İşe başlama tarihi

z 20201172504

: oRMAN BÖLGE vıÜ»ÜnrÜĞÜ_BURSA DİĞER
özEL BüTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Altınova Mahallesi İstanbul Cad. 4 I(m. 420/1 |6250
OSMANGAZI/BURSA
2242| l 4090 - 2242 | 1 4080
https ://ekap. kik. gov.trlEKAP/

:09.04.2020 - |l:00
: Bursa Orman Bölge
Müdtırlüğii iııde sirimi

Gem]ik Oıman İşletme Müdiirlüğü Kumla Orman İşletme
Şefliği Kumla ilk Müdahale Ekip Binası Büytık onanm
işi
1 Adet Bina ve Müştemilatı
Aynnhlı.bilgiye EKAP'ta yer alan iha.le dokilmanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Kumla,/GemliklBursa

: Yer tesliminden itibaren 60 (altınş) takvim giinüdilr.
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gtin içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
e) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı
adres)

4. İhaleye ]ıatılabitme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak

{ıl i!i"lı*., ihateye kahlabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik *H'tf:';fiyat dşı.urısurlara ilişkin bilgileri e+ekliheri tuıru-rr,iu b"yan ehneleri gerekmektedir.
1.l.?.]e]dif virmeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyaruıam..i ,.y" ı-rr" il*tıı".i.'
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4,|.2.2. Tüze| kişi olması halinde, 

. 
ilgisine göre ttizeı tişiıigin ortaklan, üyeleri veyakurucuları ile tiizel kişiliğin yonetimindeki goĞvileri belirten ;n a.--, g..İJİ-İi.-.t



Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaıet Sicil Gazetesinde bulrrnmaması halinde, bu
bilgilerin tiimi.inü göstermek ilzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirktileri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnaınede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idaıenin onayı ile alt yfülenici çalıştınlabilir. Ancak işin tamamı alt
yiiklenicilere yaptınlamaz.
4.1.6 Tiizel kişi taraflndan iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tilzel kişiliğin
yansından fazla hissesine sahip oftağına ait olması halinde, ticaıet ve sanayi odası./ticaret

odası biinyesinde bulrrnan ticaret sicil memurluklan veya yeminli mali mi§avir ya da serbest
müasebeci mali müşavir tarafindan ilk ilan tarihinden sonra dilzenlenen ve dtDenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafindan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tışıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taalüüt edilen ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak iizere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılıcık
mühendislik ve mimarlık bölüınleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzeı İş Grupları Tebliğinde yeraları (B) Üstyapı (Bina) İşleri III.Grup Bina
İşleri, Bina Onanın İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak miihendislik veya mimarlık böliirnleri:
hşaat Miihendisliği veya Mimarlık

5. Ekonomik açıdarı en avarıtajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokiimanı EKAP iiaerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanlann, e-imza kullanarak EkAp iizerinden ihale dokiimanrnı indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP iiaerinden elektronik ortamda hazırlandıktarı sonra, e-imza ile
imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP ilzerinden
gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımr sonucu bulıınan toplam bedel tlzerinden teklif birim fiyat şeklinde
verilecekiir. İhale sonucıınd4 iizerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme
imza.lanacaktır.
l0. Bu ihalede, işin tamamı igin teklif verilecektir.



. 11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak üzere kendİ belİrleyeceklerİ
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltıne yapılmayacaklır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik si.iresi, ihale tarihinden itibaren l00 (yilz) takvirn gilnüdü.

l4.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İha]ede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı §) : l

Aşın düşiik teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi smır değerin alt,nda olduğu tespit edilen
isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
reddedilecektir.


