ÝLAN

TEKNÝK DENETÝM, KONTROLÖRLÜK VE DANIÞMANLIK HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-KÜTAHYA DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü 2018 Yýlý Aðaçlandýrma, Rehabilitasyon ve Mera Islahý
programlarý dahilinde Orman Mühendisliði / Orman Yüksek Mühendisliði Teknik denetim ve
kontrol Danýþmanlýk Hizmet Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2018/20739
1-Ýdarenin
a) Adresi
:ÝSTIKLAL MAHALESI NAFIA CADDESI 275 43043 ÇAMLICA YOL
AYRIMI KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2742313340 - 2742313351
c) Elektronik Posta Adresi
:kutahyaobm8@ogm.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü 2018 Yýlý Aðaç. Tesis ( 150 Ha.),
Aðaç. Bakým ( 728 Ha.), Rehabilitasyon Tesis ( 250 Ha.),
Rehabilitasyon Bakým ( 690 Ha.) ve 100 Ha Mera Islahý prog.
Teknik Denetim ve Kontrol Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü sýnýrlarý dahilindeki sahalar
c) Süresi
:Ýþe baþlama tarihi 01.03.2018, iþin bitiþ tarihi 31.12.2018
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü Hisarardý Mah. Cumhuriyet
Cad. No : 159 43500 Simav- Kütahya
b) Tarihi ve saati
:12.02.2018 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Ýhale konusu iþ 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayýlý "Orman Mühendisliði, Orman Endüstri
Mühendisliði ve Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanun"un 4'üncü maddebi birinci
fýkrasý a bendi kapsamýna giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin
uygulamalý mesleki faaliyet konularýndan ve 5'inci maddesindeki hak ve yetkilerden olmasý,
4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 48'inci maddesi ve Kamu Ýhale Genel Tebliðinin 64'üncü
maddesi uyarýnca Danýþmanlýk hizmeti niteliðindeki mühendislik konularýnýn, 4734 sayýlý
kanunun 5'inci maddesi 2'nci fýkrasýndaki "Aralarýnda kabul edilebilir doðal bir baðlantý olmadýðý
sürece mal alýmý, hizmet alýmý ve yapým iþleri bir arada ihale edilemez."Hükmüne göre diðer
hizmetlerle kabul edilebilir doðal bir baðlantýnýn bulunmasý nedeni ile; bu iþin 5531 sayýlý kanuna
göre Orman Mühendisleri Odasýnca yetkilendirilen danýþmanlýk hizmet sunucularý Orman
Mühendisi ve Orman Yüksek Mühendisi ünvanlý meslek mensuplarýnýn 5531 sayýlý kanunun 7'nci
ve 8'inci maddelerine dayanarak düzenlenen 08/04/2009 tarihli ve 27194 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanan "Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Bürolarýnýn Kuruluþ ve Çalýþma Esaslarý
Yönetmeliði"nin 12'nci ve 13'üncü maddelerine göre kurduklarý;
Gerçek Kiþi Olmasý Halinde: Ýlk Ýlan tarihinin ya da ihale veya son baþvuru tarihinin içinde
bulunduðu yýlda alýnmýþ mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ilgili meslek odasý hükmünden"Orman
Mühendisleri Odasýnýn" odaya kayýtlý olduðunu gösterir belgelerden de,Orman Mühendisi veya
Orman Yüksek Mühendisi ünvanlý meslek mensubunun odaya kayýtlý ruhsatlý ve çalýþanlar
listesine kayýt bilgilerini içeren ve ihale konusu iþ için düzenlenmiþ "Oda kayýt Belgesi".
Tüzel Kiþi Olmasý Halinde: Tüzel Kiþinin Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Bürolarýnýn Kuruluþ ve
Çalýþma Esaslarý Yönetmeliði"nin 12'nci ve 13'üncü maddelerine göre kurulmuþ Orman
Mühendisleri Odasýndan tescili "Serbest Ormancýlýk Þirketi" veya "Serbest Yeminli Ormancýlýk
Þirketi" veya "Serbest/Serbest Yeminli Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Þirketi" olmak koþuluyla
mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya
son baþvuru tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ "tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu
gösterir belge ile Adýna kayýtlý Ormancýlýk bürosu olduðuna dair büro tescil belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest
muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten
geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Orman Mühendisliði Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet alým Ýþleri benzer iþ olarak kabul
edilecektir.
*Devamý sayfa..’da

*Sayfa..’dan devam

ÝLAN

TEKNÝK DENETÝM, KONTROLÖRLÜK VE DANIÞMANLIK HÝZMETÝ ALINACAKTIR
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-KÜTAHYA DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Simav Orman
Ýþletme Müdürlüðü Muhasebe birimi ( 113 Nolu Oda ) adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü Kalem Servisi ( 103 nolu
oda ) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da
gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan
istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.Bu ihalede, iþin tamamý için teklif
verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basýn:11

