
MUĞLA MARMARİS İLÇESİ HİSARÖNÜ MAHALLESİ TERFİ HATTI VE ŞEBEKE ANA DÖNÜŞ HATTI

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLİĞİ

Muğla Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi Terfi Hattı ve Şebeke Ana Dönüş Hattı yapım işi 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:

IKN

1-İdarenln

a) Adı

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-lhale konusu yapım İşinin

a) Adı

b) Niteliği, türü ve miktarı

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

ç) Süresi/teslim tarihi

d) İşe başlama tarihi

3-İhalenln

a) İhale (.son teklif verme) tarih ve saati

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-
tekliflerin açılacağı adres)

: 2022/427048

: MUĞLA SU VI- KANALİZASYON İDARKSİ CLNKL MÜDÜRLÜĞÜ

DKSTKK HİZMLl I.FRİ DAİRL BA?>KAM.IĞI

Orhaiiive Mahallesi lı<iur Mumcu Buharı No: 41 4S000 MLNTF.ŞF. MUĞLA

2524414421 - 2522I24SS0

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

Muğla Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi rerfı Hattı \c Şebeke .Ana Dönüş

Hattı

3600 metre içme susu hattı sapımı ve 100 metreküp kapasiteli I adet İçme

suyu depo (adilatınıu yapılnıası

.Ayrıntılı hilgİvc FK.AP'ta yer alan ihale dokiinıanı içinde bulunan İdari

şartnameden ulaşılabilir.

Muğla İli, Marmaris İlçesi Hisai'önü Mahallesi

Yer tesliminden itibaren 100 (Viiz) takvim günüdür.

itibaren 10 gün içindeSözleşmenin imzalandığı tarililen

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

23.05.2022- 10:00

Mnğla Su ve Kanali/asyon İdaresi (ienel 'Müdürlüğü Oılıauive MahalleNİ

l!ğür Mumcu Buharı Nu: 41 Menleşc Mt (II \

4. İhaleye katılabilme şartlan ve İstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin

bilgileri e-tekliflerl kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde: isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre. ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka
arz edilen hisseler harlç)/üvelerıne/kurucularınailişkin bilgiler İdarece EKAP'tan alınır

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çaliştınlabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırıiamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından ış deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaretodası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren belge.

4.2. Ekonoınlk ve malt yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafındaıı ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter beiinilmemişiir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: .



4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıi içinde bede! içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin oranından az
olmamak üzere 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 sayılacak mühendislik ve mimarlık

bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları li.stesinde yer alan A/İV grubu işler benzer İş «ılarak kabul iMİilereklir,

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Çcntc Mühcnıiisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir Ancak, ihaleye teklifverecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktansonra, 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, İşin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklifettikleri 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. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N); 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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