7 KALEM DEZENFEKSIYON MALZEME
MUĞLA SU VE KANALİZASYONİDARESİ GENEL MUDURLUGU DESTEK HİZMETLERİ DAİRE

BAŞKANLIĞI

7 KALEM bEZENFEkSİYÖN MÂLZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu
maddesine göre

açık ihale

üzerinden aiın_açaktır.

usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP

İhaleye ilişkjn aynntıirbilgiler aşağıda

İKN

yer almaktadır:

: 2022/233965

1-ldarenin
a) Adı

MUĞLA SU VE KANALİZASYONİDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜDESTEK HİZMETLERİDAİRE
BAŞKANLIĞI

b) Adresi

Orhaniye Mahallesi

Uğur Mumcu Bulvarı No:

41 48000

MENTEŞE/MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası

2524414421-2522124880

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve

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

e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı

7 KALEM DEZENFEKSIYON MALZEME

b) Niteliği, türü ve miktan

7 KALEM

Ayrıntılı bilgiye

bulunan idari

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

EKAPTa yer alan ihale dokümanı içinde

şartnameden ulaşılabilir.

MUSKİ Genel Müdürlüğüne

ait Yatağan Deposuna teslim

edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihale konusu tüm
malzemeler 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

^İhaTenin

a)

İhale

(son teklif verme) tarih ve saati

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (etekliflerin açılacağı adres)

29.03.2022-10:00

MUSKİ Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanlığı

Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:41MUĞLA

^İhafeye katıiabjlrne şartları.vejstenlien

belgeler jle yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İsteklilerih jhâleye katılâbiimeleriİçin

aşağıda sayılan

belgeler ve yeterlik kriterleri

İle

fiyat dışı

unsurlara ilişkln'^^bilgileri e-tekllfleri .kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1İ2. Teklif yermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindekhgörevliler ile ilgisine göre, ortaklarve ortaklık
oranlarına.(halka arz edilen hisseler harlç)/üyeler[ne/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 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 bilgileri.

4.1.5 İhale konuşu alımın tarnamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomikve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekli firma; teklif edeceği 500 Lt. Klor Tankı için İSO
Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunacaktır.

9001-2008 belgesini ihale tarihini kapsayacak

şekilde

5.Ekonomik açıdan eh avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.'İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir:
7. ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale'dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerindeh elektrorıjk ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza İle imzalanarak, teklife
ilişkin

e-anahtâr ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İ9. İstekliler tekliflerini, her bir ,iş kaleminin miktarı ile bu İş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
^rpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birimfiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.;Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir:
*11. İştekliiertekiif ettikten.badelin ,%3^.ünden:^plnıa,r^^^ üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir,'
Iİ2.
İ3.

Bu ihalede elektrönik'eksiltme yapılmayacaktır.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihindeh ltlbaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

j!4,Kohsorsiyüm olarak.ihaleye teklif verilemez.
15^ Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonuiarafir^dah aşırı
midesine göre açıklamajstehecekti.rj

düşük olarakteşpit

edile isteklilerden Kanunun 38 inci

