
ARITMA ÇAMURU BERTARAFI HİZMETİ ALINACAKTIR
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI

Atıksu Arıtma Tes�sler�nden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı h�zmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddes�ne göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecek olup, tekl�fler sadece elektron�k ortamda EKAP üzer�nden
alınacaktır.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2022/1173391
1-İdaren�n
a) Adı : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK

HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adres� : Orhan�ye Mahalles� Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000 MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2524414421 - 2522124880
ç) İhale dokümanının
görüleb�leceğ� ve e-�mza
kullanılarak �nd�r�leb�leceğ�
�nternet sayfası

: https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu h�zmet alımın
a) Adı : Atıksu Arıtma Tes�sler�nden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 6 Kısım 33.500 Ton Atıksu Arıtma Tes�sler�nden Çıkan Arıtma Çamurlarının

Bertarafı
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar�
şartnameden ulaşılab�l�r.

c) Yapılacağı/tesl�m ed�leceğ� yer : Atıksu Arıtma Tes�sler�nden Çıkan Arıtma Çamurlarının Bertarafı Tes�sler�
ç) Süres�/tesl�m tar�h� : İşe başlama tar�h� 01.01.2023, �ş�n b�t�ş tar�h� 31.12.2023
d) İşe başlama tar�h� : 01.01.2023

3-İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve
saat�

: 05.12.2022 - 11:00

b) İhale kom�syonunun toplantı yer�
(e-tekl�fler�n açılacağı adres)

: Muğla Su ve Kanal�zasyon İdares� Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Orhan�ye
Mahalles� Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA

4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:
4.1. İstekl�ler�n �haleye katılab�lmeler� �ç�n aşağıda sayılan belgeler ve yeterl�k kr�terler� �le f�yat dışı unsurlara �l�şk�n
b�lg�ler� e-tekl�fler� kapsamında beyan etmeler� gerekmekted�r. 
4.1.1.3. İhale konusu �ş�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n alınması zorunlu olan ve �lg�l� mevzuatında o �ş �ç�n özel olarak
düzenlenen s�c�l, �z�n, ruhsat vb. belgeler,

1-İstekl�ler bertaraf alanına a�t “19 08 05 (Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar)” kodlu atığı bertaraf
etmeye yetk�l� olduğunu gösteren �z�n, l�sans veya GFB belgeler�ne a�t b�lg�ler�n� yeterl�k b�lg�ler� tablolarında
sunacaklardır. İz�n ve l�sanslar sözleşme süres�nce geçerl�l�ğ�n� koruyacaktır.

2-İstekl�ler�n kend�ler�ne a�t �stenen özell�klerde bertaraf tes�s� bulunmaz �se, tekl�fler�yle b�rl�kte bertaraf �şlem�n�
gerçekleşt�recekler� bertaraf tes�s�ne a�t b�lg�ler�,
bertarafı gerçekleşt�receğ� tes�sle aralarında yaptıkları sözleşmey� veya protokolü ve bertaraf alanına a�t “19 08 05
(Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar)” kodlu atığı bertaraf etmeye yetk�l� olduğunu gösteren �z�n,
l�sans veya GFB belgeler�ne a�t b�lg�ler�n� yeterl�k b�lg�ler� tablolarında sunacaklardır. Sözleşme veya Protokoller �le İz�n
ve l�sanslar sözleşme süres�nce geçerl�l�ğ�n� koruyacaktır.

4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren b�lg�ler; 
4.1.2.1. Tüzel k�ş�lerde; �stekl�ler�n yönet�m�ndek� görevl�ler �le �lg�s�ne göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz
ed�len h�sseler har�ç)/üyeler�ne/kurucularına �l�şk�n b�lg�ler �darece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu. 
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat b�lg�ler�. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz. 



4.1.6 Tüzel k�ş� tarafından �ş deney�m�n� göstermek üzere sunulan belgen�n, tüzel k�ş�l�ğ�n yarısından fazla h�sses�ne
sah�p ortağına a�t olması hal�nde, Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� veya yem�nl� mal� müşav�r ya da serbest
muhasebec� mal� müşav�r veya noter tarafından �lk �lan tar�h�nden sonra düzenlenen ve düzenlend�ğ� tar�hten ger�ye
doğru son b�r yıldır kes�nt�s�z olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye �l�şk�n b�lg�ler, 
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.2.1. İstekl�n�n �halen�n yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t yıl sonu b�lanço b�lg�ler�:
Sunulan b�lanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Car� oranın (dönen varlıklar/kısa vadel� borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam akt�f) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadel� banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve bel�rt�len üç kr�ter�n b�rl�kte
sağlandığını göstermek üzere yıl sonu b�lanço belgeler�ne �l�şk�n b�lg�ler� bel�rteb�l�rler.
Yukarıda bel�rt�len kr�terler� b�r öncek� yılda sağlayamayanlar, son �k� yıla a�t belgeler�ne �l�şk�n b�lg�ler� sunab�l�rler. Bu
takd�rde, son �k� yılın parasal tutarlarının ortalaması üzer�nden yeterl�k kr�terler�n�n sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacm�n� gösteren belgeler:
a) İhalen�n yapıldığı yıldan öncek� yıla a�t toplam c�royu gösteren gel�r tablosu, 
b) H�zmet �şler� �le �lg�l� c�ro tutarını gösteren belgeler, 
Bu belgelerden b�r�n�n sunulması yeterl�d�r. 
Toplam c�ronun tekl�f ed�len bedel�n %25'�nden , h�zmet �şler� �le �lg�l� c�ronun �se tekl�f ed�len bedel�n %15'�nden az
olmaması gerek�r. Bu kr�terlerden herhang� b�r�n� sağlayan ve sağladığı kr�tere �l�şk�n belgey� sunan �stekl� yeterl� kabul
ed�l�r. 
Bu kr�terler� b�r öncek� yılda sağlayamayanlar, son �k� yıla a�t belgeler�n� sunab�l�rler. Bu takd�rde son �k� yılın parasal
tutarlarının ortalaması üzer�nden yeterl�k kr�terler�n�n sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
4.3. Meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. İş deney�m�n� gösteren belgelere �l�şk�n b�lg�ler:
Son beş yıl �ç�nde bedel �çeren b�r sözleşme kapsamında kabul �şlemler� tamamlanan ve tekl�f ed�len bedel�n % 25
oranından az olmamak üzere, �hale konusu �ş veya benzer �şlere �l�şk�n �ş deney�m�n� gösteren belgeler veya teknoloj�k
ürün deney�m belges�. 
4.3.2. İstekl�n�n tekl�f� kapsamında sunması gerekt�ğ� İdar� Şartnamen�n 7nc� maddes� dışındak� maddeler� �le
tekn�k şartnamede bel�rt�len aşağıdak� belgeler:
İstekl�ler, bertaraf tes�s�n�n resm� açık adres�n� her b�r kısım �ç�n ayrı ayrı Tekl�f Değerlend�rme Formuna (Ek-2-2)
doldurarak yeterl�k b�lg�ler� tablolarında beyan edecekler ve İdarece talep ed�ld�ğ�nde kaşe ve �mzalı b�r şek�lde İdareye
ver�len süre �çer�s�nde tesl�m edeceklerd�r.
4.4. Bu �halede benzer �ş olarak kabul ed�lecek �şler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre yapılmış her türlü atık nakl� ve bertarafı veya her türlü atık bertarafı �şler� benzer �ş olarak
kabul ed�lecekt�r.

5. Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f f�yatla b�rl�kte f�yat dışındak� unsurlar da d�kkate alınarak bel�rlenecekt�r.
F�yat Dışı Unsur Değerlend�rme Yöntem�: D�ğer (Manuel G�r�ş)

F�yat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

İstekl�ler, bertaraf tes�s�n�n resm� açık adres�n� her b�r kısım �ç�n ayrı ayrı “Tekl�f Değerlend�rme Formunda (Ek-2-2)”
bel�rteceklerd�r. İhaleye katılacak olan f�rmalar, �hale dosyasında tekl�f ett�kler� kalemdek� arıtma çamurlarını bertaraf
edecekler� Bertaraf Tes�s�n�n adres�n� sunmak zorundadır. Bel�rlenecek olan mesafeler Ek-1’de sunulan Arıtma Tes�sl
er�m�zden Bertaraf Tes�sler�ne g�d�ş-dönüş olarak, Google maps üzer�nden bel�rlenecekt�r. İdare �ht�yaç duyarsa tes�se
a�t koord�natları ve tes�se a�t uydu fotoğrafını tekl�f değerlend�rme aşamasında �stekl�lerden talep edeb�l�r. İdare tırları
n geç�ş�ne en uygun rotayı bel�rleyecekt�r. En uygun rota bel�rlen�rken, �st�snalar dışında, otoyol – duble yol – ç�ft yön
lü yol sıralaması tak�p ed�lecekt�r. Aracın tüketeceğ� yakıt, hedefe varılacak zaman ve aracın boşken ve doluyken han
g� güzergahdan g�tmes�n�n uygun olduğu, yüklüyken traf�k güvenl�ğ� açısından daha düz ve emn�yetl� �st�kametler�n b
el�rlenmes� g�b� etkenler güzergâh bel�rlen�rken İdare tarafından değerlend�rmeye alınacaktır. GEÇERLİ TEKLİF Bİ
RİM FİYAT = Tekl�f B�r�m f�yatı; Tekl�f ed�len bertaraf tes�s�n�n İdaren�n arıtma tes�s�ne uzaklığı g�d�ş - dönüş 600 k
m.y� geçmed�ğ� durumlarda”; İstekl� tarafından tekl�f ed�len 1 ton çamurun bertaraf f�yatı + (İdare tarafından bel�rlene
n km.de tahm�n� nakl�ye masrafı katsayısı (0,436) + geç�ş ücretler� katsayısı X arıtma tes�s�ne bertaraf tes�s�n�n uzaklı
ğı (km.)) çarpımının sonucunda elde ed�len rakam olacaktır. ÖRNEK (Mumcular AAT’den sevk ed�lecek 7.250 ton ç
amur): A) İhaleye tekl�f verm�ş olan herhang� b�r f�rma 1 ton arıtma çamuru bertarafı �ç�n 200,00 tl f�yat tekl�f�nde bul
unduğu öngörülürse ve f�rma tarafından sunulan Bertaraf Tes�s�n�n Uzaklığına �st�naden mesafen�n 200 km. olduğu v
e yolda 40,5 Tl otoban geç�ş ücret� olduğu varsayılırsa; 200 + (0,436 x 200 x 2) = 200+174,4+1,62 = 376,02 TL olara



k hesaplanacaktır. F�rmanın geçerl� b�r�m f�yat tekl�f� 1 ton çamur bertarafı �ç�n 376,02 TL kabul ed�lecekt�r. B) İk�nc�
f�rmanın 1 ton arıtma çamuru bertarafı �ç�n 180,00 TL f�yat tekl�f�nde bulunduğu ve Bertaraf Tes�s�n�n Uzaklığına �st�
naden mesafen�n 280 km. olduğu ve yolda 40,5 Tl otoban geç�ş ücret� olduğu varsayılırsa; 180 + (0,436 x 280 x 2) =
180+244,16+ 1,62 = 425,78 TL olarak hesaplanacaktır. F�rmanın geçerl� b�r�m f�yat tekl�f� 1 ton çamur bertarafı �ç�n
425,78 TL kabul ed�lecekt�r. Bu g�b� b�r durumda Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f, Geçerl� Tekl�f B�r�m F�yatı düş
ük olan A örneğ�ndek� f�rma tarafından ver�lm�ş sayılacaktır. Tekl�f ed�len bertaraf tes�s�n�n İdaren�n arıtma tes�s�ne u
zaklığı g�d�ş - dönüş 600 km.y� geçd�ğ� durumlarda; İstekl� tarafından tekl�f ed�len 1 ton çamurun bertaraf f�yatı + (İd
are tarafından bel�rlenen km.de tahm�n� nakl�ye masrafı katsayısı (0,554) + Göcek tünel� geç�ş ücret� katsayısı X arıt
ma tes�s�ne bertaraf tes�s�n�n uzaklığı (km.)) çarpımının sonucunda elde ed�len rakam olacaktır. ÖRNEK: (Feth�ye A
AT’den sevk ed�lecek 7.250 ton çamur): A) İhaleye tekl�f verm�ş olan herhang� b�r f�rma 1 ton arıtma çamuru bertaraf
ı �ç�n 200,00 tl f�yat tekl�f�nde bulunduğu öngörülürse ve f�rma tarafından sunulan Bertaraf Tes�s�n�n Uzaklığına �st�n
aden mesafen�n 300 km. olduğu ve yolda 56 TL tünel geç�ş ücret� olduğu varsayılırsa; 200 + (0,554 x 300 x2) + 2,24
= 200 + 332,4 + 2,24 = 534,64 TL olarak hesaplanacaktır. F�rmanın geçerl� b�r�m f�yat tekl�f� 1 ton çamur bertarafı �ç�
n 534,64 TL kabul ed�lecekt�r. B) İk�nc� f�rmanın 1 ton arıtma çamuru bertarafı �ç�n 180,00 TL f�yat tekl�f�nde bulund
uğu ve Bertaraf Tes�s�n�n Uzaklığına �st�naden mesafen�n 350 km. olduğu yolda 56 TL tünel geç�ş ücret� olduğu varsa
yılırsa; 180 + (0,554 x 350 x 2) = 180+387,8+2,24 = 570,04 TL olarak hesaplanacaktır. F�rmanın geçerl� b�r�m f�yat t
ekl�f� 1 ton çamur bertarafı �ç�n 570,04 TL kabul ed�lecekt�r. Bu g�b� b�r durumda Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�
f, Geçerl� Tekl�f B�r�m F�yatı düşük olan A örneğ�ndek� f�rma tarafından ver�lm�ş sayılacaktır. NOT: 1. Yukarıda hesa
plamaları yapılan katsayılar, çek�c�ler�n Muğla-Man�sa güzergahında ortalama 100 km.de 35 l�tre yakıt tükett�ğ� tesp�t
ed�lerek yapılmıştır. Muğla - Korkutel� güzergahında 100 km.de ortalama 42 l�tre yakıt tüket�m� olduğu �ç�n, 600 km.
altında kalan mesafeler �ç�n katsayı 0,51 ve 600 km. üstünde kalan mesafeler �ç�n katsayı 0,554 olarak hesaplanacaktı
r. Farklı güzergahlarda, tekl�fler değerlend�rmeye alınırken �lg�l� güzergâhta çek�c� ve dorse dolu g�d�ş ve boş dönüş o
lacak şek�lde tecrübe ed�lecek, yakıt sarf�yatı bu tecrübe sonucunda ortaya çıkacak km.dek� yakıt sarf�yatına göre hes
aplanacaktır. Tecrübe �ç�n yapılacak tek seferl�k çamur bertarafı �ç�n İDARE’den herhang� b�r ücret talep ed�lmeyecek
t�r. 2. Arıtma tes�s�ne olan uzaklık g�d�ş dönüş 250 km.y� geçm�yor �se mesafe katsayısı 0,409 olarak değerlend�r�lece
kt�r.

6. İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açıktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzer�nden bedels�z olarak görüleb�l�r. Ancak, �haleye tekl�f verecek olanların, e-�mza
kullanarak EKAP üzer�nden �hale dokümanını �nd�rmeler� zorunludur. 

8. Tekl�fler, EKAP üzer�nden elektron�k ortamda hazırlandıktan sonra, e-�mza �le �mzalanarak, tekl�fe �l�şk�n e-anahtar �le
b�rl�kte �hale tar�h ve saat�ne kadar EKAP üzer�nden gönder�lecekt�r. 

9. İstekl�ler tekl�fler�n�, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzer�nden tekl�f b�r�m f�yat şekl�nde ver�lecekt�r. İhale sonucunda, üzer�ne �hale yapılan �stekl� �le
b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.

10. Bu �halede, kısmı tekl�f ver�leb�l�r. 

11. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� tem�nat
vereceklerd�r. 

12. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır. 

13. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 60 (Altmış) takv�m günüdür. 

14.Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.

15. D�ğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : D�ğer H�zmetler/0,71
Aşırı düşük tekl�f değerlend�rme yöntem� : Tekl�f� sınır değer�n altında kalan �stekl�lerden Kanunun 38 �nc� maddes�ne
göre açıklama �stenecekt�r.

İhale Dokümanını İnd�r Yazdır
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