
MtHKNDISt.lK PKOJKSi MAZIRLANIVIASI l)A.M5?MAINLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
MI ĞLA SU VE KAN ALİZASYON İDARESİ CENEL MI DIIKLÜCI) »ESTEK HİZMETLERİ DAİRE

BAŞKANLIĞI

Muâla İli Mcnicîic İlvt Mcrke/tnılı- Bulunan Karamuğla Deresinin Islah C^iı^nıalan, Entegre Altyapı ve
Rekreasyon İşleri İçin Proje Hazırlanması danışmanlık hizmeti işi için. yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif
vermek üzere ön \eiertik haşvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit
edilenler arasından on yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak

leklit vermeye davet edilecek isleklilenn katılımıyla 47.>4 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere
uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2022/112882

1-İdarcnin

a) A\dn;si ; Orhaniyc Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000
MENTEŞE/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası ; 2524414421 - 2522124880

c) Elektronik Posta Adresi : infa(tf.muskİ.gov.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği : htips:'7ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 km İçme Suyu Hattı Proje.si, 8 km Atıksu Hattı Projesi, 4 km
Yağmur Suyu Hattı Projesi, 1 km Dere İslah Projesi ve 17,000
m2 Rekreasyon Projesinin hazırlanması

Ayrıntılı bilgiye EK.AP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnamedenulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Muğla İli Menteşe İlçesi

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240 takvim gOnüdılr

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer . Muğla Su ve Kanalizasyon İdare.si Genel Müdürlüğü Destek
Hlzmellerİ Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu
Bulvarı No: 41 Menteşe/ML'GL.A

b) Tarihi ve saati : 03.03.2022 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ün yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma .şanları ve islenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. (icrçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve veya sanayi
odasından, ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve veyasanayi odasından, ilk ilan
tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bıılıınduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter la.sdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; yönelimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariçküyelere kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı adaylar
tarafından ise. ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen husu.slara ilişkin gerekli belgelersunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şailnamesinin ekinde belinilen Başvuru Mektubu.
4.1.4Tüzel kişi tarafından iş deneyimini gösîennek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla
hissesine sahip onağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaretsicil
memurlukları ve>a yerninli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk İlan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğnı son biryıldır kesintisiz olarak bu şaHın korunduğuıuı

gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan teinin edilecek belneler:



20(1.000 TRV (lürk l.lrası) lutanndan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduaiı gösteren banka referansmektubu.
Bu kritermevduat ve kredi îutarlaı ı toplanmak >a da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de
sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı \ ıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mev/uatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini.
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart fonna uygun olarak
düzenlenen belges i sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde:
a) Cari oranın (dönen varlıklar'kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,

b) üz kaynak oranının (öz kayıiüklar toplam aktif) en az0.15 olması.

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının O.SO'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikle
sağlanması zorunlıuUıı .
Yukarıda belinilen kriterleri birönceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, .son iki >ılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına

bakılır.

Serbesı meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuaıına göre düzenlenmiş veonaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere uth^e, .son \ ila ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki vıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25)olması şartı aranır.

Serbesı meslek kaz.anç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi
dtıiresince onay h olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dürt ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait
belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla alı belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini
sağlay amayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, beliieİeri

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirovu gösteren gelir tablosu.
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro lutannı gösteren belgeler. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest
meslek kazanç delfcri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgclcıden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 550.000 TRV (Türk Lirası)

b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun. 400.000 TRV (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak
islenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamay anlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son
iki yılın parasal lutarlannın ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgey i sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, birönceki yıla aitgelirtablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir
tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın veüç
önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal lutarlannın ortalaması

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve hn belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgelen:

N'apımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde .son on beş yıl içinde bedel içeren bir .sözleşme kapsamında 800.000
TRV (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere İlişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel dnrnınuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel;

Pozisyon Adet Mesleki Ünvanı Asgari Toplam Asgari Benzer
Tecrübe (Yıl) Tecrübe (Yıl)

Proje Müdürü l İnşaat Mühendisi 10 5

Hidrolik Uzmanı l İnşaat Mühendisi veya 10 5
Çevre Mühendisi //



1- Yukarıda İH'lirtilcn anahtar teknik pcrsoncİlcrin son başvuru \e/vcya ihale tarihi itiharlyie adayın

bünyesinde huluntiNor otması şartı aratımaktadır. Adayın veya islekiinin organizasyon yapısına ilişkin

bilgi furnıları ite kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin eğitimini gösteren diploma
veya mezuniyet belgesi \e toplanı deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya
hizmet çizelgesi ile o/geçmîş formunun sunulması zorunludur.

2-Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt

belgesiyle, kamuda geçen toplanı deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıl

belgesiyle: danışmanlık hizmet işleri ile ihale küiııısn iş \c benzer İşlere ilişkin mesleki deneyimi Özgeçmiş

formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde
bulunduğu hususu İse. son başvuru veya ihale tarihinden bir Önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu
onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilecektir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası

l>ulıınmayan anahtar teknik personel özel sektörde geçen toplanı deneyim süresi diploma veya mezuniyet
belgesi İlc, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet
belgesi tevsik edilecektir.

3-Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı

beyanlarını verirler.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları sure
boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

4-Annhtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi

ortakları. Ilmited şirketlerde müdürlük görevini yürüten nılaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu
başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları,ortak girişimlerin ise
gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının,

anahtar teknik personel ve teknik personel olarak hildirllmesi dıırumınıda. aday veya isteklinin
bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

h) Teknik Personel:

Pozisyon Adet

Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi) 1

Hidrolik Uzmanı (İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi) 1

Mimar 1

Altyapı Tasanm/Hidrolik Mühendisi (İnşaat veya Çevre Mühendisi) 1

Ziraat Mühendisi }

CBS Uzmanı (İnşaat, Harita veya Çevre Mühendisi) I

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yurt içcrisiıule yapılmış; İçme suyu veya Kanalizasyon veya Yağnııırsnyu Uygulama Projelerinin
Hazırlanmasr işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön \ eterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 5 aday teklif vermek
üzere davet edilecektir,

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Önyeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik
dokümanını F.KAP üzerinden e-inıza kullanarak indirmeleri zorunludur.

S.İhale dokümanı, teklifvermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Önyeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadarMuğla Su ve Kanalizasyon İdare.si

Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur N^nıcıı Bulvarı No: 41
Menteşe/M l.'fiLA adresine elden te.slim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıiîji^/y/la da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaley e teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:


