
ELEKTROMOTOPOMP

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL IVIÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE

BAŞKANLIĞI

Elektromotopomp alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası ; 2022/606312

l-İdarenin

a) Adresi : Orhaııiye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000
MENTEŞE/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası : 2524414421 - 2522124880

c) Elektronik Posta Adresi : infû@muski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)

2>İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Elektromotopomp
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : MUSKİ Genel Müdürlüğü Ortaca Lojistik Merkezi (Yerbelen
Mah. Muğla-Fethiye Karayolu Üzeri No:235 Ortaca/MUĞLA)

c) Teslimtarihi : 1- Tüm Mallar sözleşme imza tarihinden itibaren 45 (Kırkbcş)

takvim günü içerisinde Teknik Şartnameye uygun olarak tek
seferde teslim edilecektir. 2- Resmi Tatil ve Hafta Sonlarında

teslimat kabul edilmeyecektir. 3- Teslim süresinin son gününün
tüm resmi tatillere ve dini bayramlar öncesi arefe günlerine denk
gelmesi halinde ertesi ilk iş günü son teslim günü olarak
sayılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MUSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Orhaııiye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:4l
Menteşe/MUĞLA

b) Tarihi ve saati : 18.07.2022 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler İle ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına

(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularınailişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a
kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından İse. İlgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu âlımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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

İdare tarafındanekonomik ve maliyeterliğe ilişkin kriterbelirtilmemiştir.

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

4.3.1. Yetkili satıcılığıveya imalatçılığıgösteren belgeler:

a) imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veyabelgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler.



c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor iseyukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
-İsteklilerin bu belgelerden birini teklifzarfında sunmaları yeterlidir.
Yetkili Satıcılık Belgesi; İlgili firmanın, Yetkili Satıcılık Belgesi üzerinde yeralan imza sahiplerinin
üretici firmadaki görevleri ve imza sirkülerinin yetki belgesi ile beraber sunması yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler teklifettikleridüşey milli motopomplara ait TS514 veya TS EN İSO 9905 Standartlarına

uygunluk belgelerini teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki

maddeleri ile teknik şartnamedebelirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler Teknik Şartnamenin EK-I tablosunu teklifettiklerielektromotopompa ait talep edilen verilerle
doldurarak kaşe ve imzalı bir şekilde teklif zarfının içerisinde sunacaklardır.

S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak

belirlenecektir.

1- İstekliler tekliflerinde; düşey milli pompa ve motorunun marka/model/tipi, pompa ve motor
verimini, motor gücünü, maksimum dış çapını ve her bir motopompa ait garanti edilen komple
sistem verimini EK-1 Tablosunda belirteceklerdir. Tekliflerin değerlendirilmesindeisteklilerin
EK-1 Tablosunda garanti edilen komple sistem verimleri dikkate alınacaktır.Virgülden sonra üç
basamak dikkate alınacaktır.

2- İsteklilerin garanti edilen komple sistem verimi en az EK-1 Tablosunda belirtilen referans
sistem verim değeri kadar olacaktır.

Herhangi bir motopompa ait garanti edilen komple sistem verimi, referans sistem veriminden
düşük teklif edildiği takdirde, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3- İsteklilerin EK-1 tablosunda teklif edecekleri "garanti edilen komple sistem verimi" yine EK-1
tablosunda belirtilen "referans sistem veriminden" yüksek olduğu takdirde, sistem verimi
yüksek olan her bir motopomp için aşağıdaki formüle göre hesaplanacak bedellerin toplamı,

isteklinin teklif fiyatına eklenecek ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde esas değer

olarak alınacaktır.Sonuçta buradan en ekonomik teklif belirlenecek ve belirlenen bu teklif
ekonomikaçıdan en avantajlı teklif olacaktır. İhale, ekonomik bedeli en düşük olan istekli
üzerinde bırakılacaktır.

Al : [(Q1xHm1)/102]xFxTx{1/ng1)xn1

A2 : [{Q2xHm2) /102 ] x F x T x {1/ng2) x n2

Ak: [{QkxHmk)/102 ] x F x T x (1/ngk) x nk

A: Al +A2 + ... + Ak

Ekonomik Bedel: AO + A

Q1, Q2,..., Qk: EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, 3,..., ksıra nolu motopompların

debileri (İt/sn)

Hml, Hm2,..., Hmk: EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, 3,k sıra nolu
motopompiarınmanometrikyüksekliği (mSS)



nrl, nr2,..., nrk: EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3,k sıra nolu motopompların referans
sistem verimleri

ngl, ng2,.--» ngk: EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, 3,k sıra nolu motopompların garanti edilen
komple sistem verimleri

n1, n2,... nk: 1, 2, ,3,k sıra nolu motopomplarıadetleri

Al, A2,... Ak: İsteklinin teklif fiyatından çıkartılacak bedel (TL)

A: İsteklinin teklif fiyatından çıkartılacak toplam bedel (TL)

AO: Teklif Fiyatı

F: Enerji birim fiyatı (2,11 TL/kwh)

T: Süre (20000 saat)

6. Bu ihaleye sadece yerli İstekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranındafiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihaledokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarMUSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu buiunan toplattı bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu İhalede, işin tamamı İçin teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.


