
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

MUĞLA SU VFJ^ANALİZASYON İBMESLGENELMÜDÜRLÜĞÜ DEJTEOjmiIkEBLBAlBE
BAŞKANLIĞI

CEKİCİ ARAÇ (TİR) KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesinegöre açık "ale us "ü ,1e ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası • 2021/673515
1-İdarenln

a) Adresi Orhaniyc Mahallesi Ugıır Mumcu Bulvarı No: 41 480110
MF.NTf:ŞF,/MlJ(;LA

b) Telefon ve faks numarası : 2524414421 -2522124880
c) Eiekîı-onik Posta Adresi : infoı^Omıskl.gov.ir

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

2-İhale konusu hizmetin

a>Niteli&i. türü ve miktarı : 12ay(liidcl)
Ayrıntılı bilgiye EKAPTa yer alan ihale dokümanı içinde
bülıınan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer ^Muğla ili ve ilçeleri

c) Süresi • başlama tarihinden itibaren l2(Onİki) aydır
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MIISKİ (ienel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Orhaniye Mah. Tğur Mumcu Bulvarı No:41Ml'Ğl.A

b)Tarihi ve saati - 15.11.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler İle 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 ite ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
{halka arz edilen hisseler hariçVüyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP a
kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili 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 isin tamamı veya birkısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:'
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.

8. Teklifler. İhale tarih ve saatine kadar MÜSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi

'.V.

f



BaşkanlığrOrhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:41MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden azolmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim gunudur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltmeyapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Araç Kiralama/O,M ... ,
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.


