
imalat İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLIIĞII DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI

Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi Muhtelif Böl}»elerdc Betonarme ve Tas nnv»r İmalat! vap.'m
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunıuuın 19 uncu maddesine-göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup. tekline;-
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;

IKN

1-İdarenin

a) Adı

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası

ç) İhale dokrımanınm görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-fhale konusu yapını İşinin

a) Adı

b) Niteliği, türü ve miktarı

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

ç) Süresi/teslim tarihi

d) İşe başlama tarihi

3~İhaieniıı

a) İhale fson teklifverme) tarih ve saati

b) İhale konıisyonunun toplantı yeri (e-
teklİfierin açılacağı adres)

2022/81645

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ OENEL
MÜDÜRLÜĞÜ DE.STEK HİZMETLERİ DAİRE

BAŞKANLIĞI

Orhaniye Mahallesi Uğur Munııu! Bulvarı No; 41 48000
MENTEŞE/MUĞLA

2524414421 -2522124880

iıılps://ekap.kik.gov.lr/l;:i<AlV

Muğla İÜ Marınarl.s İlçesi İçmeler Mahallesi Muhtelif
Bölgelerde Betonarme ve Taş Duvar İmahıti

521 metre uzunluğunda taş duvar vc350 metre uzunluğunda

bctonarıne dere. istinat duvarı yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşıîabilir.

Muğla İn Marmaris İlçesi

Yer tesliminden itibaren 75 (VdmişBcş) takvim günüdür.

Süzlc.şmeııin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içimle
yer teslimi yapılarak İşe başlanaeakür.

28.02.2022 - 10:00

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genci Müdürlüğü Orhaniye
Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA

4. İlıaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler île yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.L İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler vc yeterlik kriıcrleri ile riyal dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklineri kapsamında beyan etmeleri gerekmekleılir.

4.1.2, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, oıtaklar ve orlakiık oranlarına

(halka arzedilen hisseler hariç)/lîyelerine/kunıculanna ilişkin bilgilcı- idarece EK.APYan alınır.

4.1.3, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.L5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabiliı. Ancak işin tamamı ati yüklenicilere
yapiınlamaz.

4.1,6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret vesanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muiıasebeci mali müşavir taralından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son biryıldır kesintisiz olarak bu şartın koı unduğumı

gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelervebu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdai-e tarafından ekonomik vemali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3..Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişirin belgeler vc bu belgelerin laşmıası gereken kriterler:
4.3.1. Iş dencyinı belgeleri:



Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamaküzere 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 mtlhcmlislik ve
mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapını İşlerinde benzer iş grupları listesinde yeralan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli isteklilerkatılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-inıza

kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler,EKAP üzerinden elektronikortamdahazırlandıktan sonra^ e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikle ihale tarih ve saatine kadar EKAPüzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tcklifedilen birim fiyalların 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, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklifettikleri bedelin %5'ünden azolmamak 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.
H.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama islenecektir.


