
İHALEYE DAVET 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

MUĞLA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MUSKİ) 

 

SÖZLEŞME NO: MUS G2  
 

SANTRİFÜJ DEKANTÖR ALIMI 

      

Kredi No: 8677-TR 

İhale No: MUS G2  

 

1. İLBANK, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Sürdürülebilir Şehirler Projesi’nin 

finansmanı için bir kredi almıştır. İLBANK, kredinin bir kısmını Muğla Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MUSKİ) (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) “Muğla Atıksu 

Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “(Sözleşme No. 

MUS G2) “Santrifüj – Dekantör Alımı” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde 

kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre 

Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır. 

2. Bu doğrultuda, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) uygun teklif 

sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları 

imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.  

Söz konusu ekipmanlar/mallar; 

olarak belirlenmiştir.  

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli; “Santrifüj Dekantör Alımı” için, teklif vermeleri 

gerekmektedir. 

Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede 

değerlendirilecektir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat teklifini 

veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır. 

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir. 

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içerisinde (2012 yılından teklif verme 

tarihine kadar); bu ihale kapsamında teklif vereceği Santrifüj Dekantör Ünitesi imalatı ve/veya 

tedarikinde, ihale konusu santrifüj ünitelerinin sayısı (sekiz ünite) veya toplam kapasitesine 

(200 m3/h) karşılık gelen en az bir sözleşme tamamlamış olma deneyimine sahip olmalıdır. 

Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan 

iş deneyim belgeleri veya Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan faturalar ile tevsik 

edecektir.  

Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2012 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan 

kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir. 

TANIMI BİRİM MİKTAR 

Fethiye AAT Santrifüj Dekantör Ünitesi ( 50 m3/ h ) temin ve montajı  Adet 1 

Marmaris AAT Santrifüj Dekantör Ünitesi ( 50 m3/ h ) temin ve montajı Adet 1 

Milas AAT Santrifüj Dekantör Ünitesi ( 25 m3/ h ) temin ve montajı Adet 1 

Gümbet AAT Santrifüj Dekantör Ünitesi (15 m3/h ) temin ve Montajı Adet 1 

Dalaman AAT Santrifüj Dekantör Ünitesi (15 m3/h ) temin ve Montajı Adet 1 

Göcek AAT Santrifüj Dekantör Ünitesi (15 m3/h ) temin ve Montajı Adet 1 

Akyaka AAT Santrifüj Dekantör Ünitesi (15 m3/h ) temin ve Montajı Adet 1 

Göltürkbükü AAT Santrifüj Dekantör Ünitesi (15 m3/h ) temin ve Montajı Adet 1 



ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2007 yılından teklif verme tarihine 

kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve 

diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya 

eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.  

iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2014-2015-2016) (2017 de yapılan işler 

2016’ya dahil edilecektir) toplam teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, 

Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi 

onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran 

tarihli T.C. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.) 

4. Ortak Girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

 

5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Plan Proje İnşaat ve Yatırım Dairesi Başkanı 

Sayın Cem YAŞAR’dan gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai 

saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler. 

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41 
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Telefon: 0.252. 214 48 03  

Faks: 0.252. 214 48 98 

e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr  

 

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 

250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Muğla Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MUSKİ) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası IBAN 

No: TR03 0001 0002 0168 2665 1050 01 hesabına, “MUS G2”   referans numarası yazılarak 

banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese 

başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade 

edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda 

dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir. 

 

7. Teklifler en geç 14 Şubat 2018,   Çarşamba günü saat 14.00’e (yerel saat) kadar; en az 100.000 

TL (YÜZ BİN TÜRK LİRASI) tutarında veya eşdeğerinde geçici teminat mektubu ile 5. 

Maddede belirtilen adrese teslim edilecektir.   

Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade 

edilecektir. 

 

8. Teklifler 14 Şubat 2018, Çarşamba günü  
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adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’te (yerel 

saat) açılacaktır.  
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