ÝLAN

ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜMÜZ 2018 YILI PROGRAMINDA BULUNAN AÐAÇLANDIRMA SAHALARINDA KULLANILMAK
ÜZERE DEMÝR KAZIK VE DÝKENLÝ TEL ALINMASI
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-KÜTAHYA DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR ORMAN,GENEL MÜDÜR1ÜGÜ
Ýþletme Müdürlüðümüz 2018 Yýlý programýnda bulunan aðaçlandýrma sahalarýnda kullanýlmak
üzere demir kazýk ve dikenli tel alýnmasý 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
:2018/536869
1-Ýdarenin
a)Adresi
:ÝSTÝKLAL MAHALESI NAFIA CADDESÝ 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 (varsa)
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a)Niteliði, türü ve miktarý
:264 Top ( 250 Mt Rulo Halinde ) Dikenli Tel ve 5500 Adet L
Kollu Demir Kazýk Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale
dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b)Teslim yeri
:Simav Ýþletme Müdürlüðü Naþa Orman Ürünleri Deposu
( Simav Ýlçesine 7 Km Mesafede)
c)Teslim tarihi
:Sözleþme Ýmzalanmasýndan sonra 5 gün içinde
baþlanacak ve 15 gün içinde teslim yapýlacaktýr.
3- Ýhalenin
a)Yapýlacaðý yer
:Simav Orman Ýþletme Müdürlüðü Hisarardý Mah.
Cumhuriyet Cad. No : 159 43500 Simav- Kütahya
b)Tarihi ve saati
: 02.11.2018 - 11:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimindeki 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 alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
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
4.3.1.1. Standarda iliþkin belgeler:
Ürünlerin TSE Belgeleri sözleþme aþamasýnda istenecektir.
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 l.Kat 103 Nolu oda Kalem
Servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da
gönderilebilir.
9.Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri 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 65 (altmýþ beþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik
açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Basýn:172

