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UMl'çcst^Kn'nıMiihullcsi İlave İçme Sııvu Temini yapını işi 4734 sayılı Kamu İhale
maddesine aöre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup. tekliller sadece elektronik oriaında lıKAl uzeı inden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır;

İKN

1-İdarenin

a) Adı

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
e-imza kullanılaıak indirilebileceği

internet saytası

2-İha(e konusu yapım işinin

a) Adı

b) Niteliği, türü ve miktarı

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

V) Süresi/teslim tarihi

d) İşe başlama tarihi

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

b) İhale komisyoıumıın toplamı yeri (e-
tekliflerin açılacağı adres)

2021/609522

MUĞLASU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI

Orlıaniyc Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000
MENTEŞE/MUĞLA

2524414421 -2522124880

hllps://ekap.kik.gov.lr/EKAP/

Ula İlçesi, Kıvra Mahalle.si İlave İçme Suyu Temini

4.315 metre içme suyu hattı yapılma.sı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihaledokumanı içinde
bulunan idari şartnamedenulaşılabilir.

Muğla İli Ula İlçesi Kıyra Mahallesi

Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) lakvinı günüdür.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

21.10.2021 - 10:00

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genci Mudürlüğn Orhanive
Mahallesi Uğur Mıımeıı Bulvarı No: 41 Mente.se/MUCil^A

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirnıesinde uygulanacak kriterler;
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-leklilleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde: isteklilerin yüneıirnindeki görevliler İle ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(iıalka arz edilen hisseler hariç)/üyeierine/kııruculanna ilişkin bilgiler idarece EKAP'ıan alınır,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen leklif mektubu.
4.1.4. Şekli vc içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.L5Îhale konusu işte idarenin onayı ile ait yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı altyüklenicilere
yaplınlaınaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye.sinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son biryıldır kesintisiz olarak l)ü şartın korunduğunu
gösteren belge.

4.2. Ekonomik vc mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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

4.3.1. İş deneyim belgeleri:



s™ on beş vıl içinde bedei içeren bir sözleşme kapsamında laalıluil edilen ve teklifedilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere dışkın ış deneyimim gösteren bebeler.
4.4.BU ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümlen:

4.4.1. Bil ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

yapım İşlerinde benzer iş grupları lislesindc yer alan A/IV grubu işler benzer iş olaralı kabul edilceektır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaal MiihcmJisli^l veya Makine Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan cn avantajlı teklifsadecc fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İlıaleve sadece verii istekliler katılabilecektir. . , ,
7. İhale'dokiimanı HKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye tekili verecek olanların, e-ınıza
kullanarak EKAP iizcriiKİen ihale dokümanını indinneleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile iınzalanavak. tekide ilişkin e-
aîıahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.^ ,
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklifedilen birini lıyaliann çarpımı
sonucu bulunan toplanı bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır.
10. Bu ihalede. i.<in tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler leklifeııikieri bedelin %.Vünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri lutarda geçici teminat
vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eLsiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
H.Könsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uvgıılanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklifüzerinde bırakılacaktır.


