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İçme Suyu Depo ve Kuyularının Rehabilitasyon Merkezi Sistem İzlenmesi ve Scada Sistemi için
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"ailecektir. 
ihaleye iiişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kaylt Numarası

1-İdarenin

a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) ihale dokümanlnın görülebileceği

internet adresi (varsa)

2-ihale konusu malın

a) Niteliği, turü Ve miktarl

b) Teslim yerleri

c) Teslim tarihi

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

: 2019/296826

Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanl 1 66700

SORGUN/YOZGAT

3544151236 - 35lı4153425

srg@sorgun.bel.tr

https://ekap.kik.gov.trlEKAP/

: 54 Kalem içme Suyu Depo ve Kuyuların Rehabilitasyon

Merkezi Sistem İzlenmesi ve Scada Sistemi için Malzeme

Allml (Montaj Dahil Çalışır Vaziyette)

Ayrınİılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir,

: Belediyemiz 5u ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz tarafından

ve lekİik Şa*namemizde belirtildiği şekilde Yüklenici

tarafından teslimi ve monta.il yapılacaktlr,

: Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan)

takvim günü içeiisinde tüm malzemelerin teslimat, kurulum,

.ont"j-r" "ğiİi.ini 
tamamlayarak sistemi çahş|r durumda

idareye teslim edecektir

: Sorgun Beledlye Başkanlığı Hizmet Binası 3, kat ihale

toPlantl salonu 667O0 Sorgun/Yozgat

b) Tarihi ve saati : 25,07,2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları Ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu göste,en imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a.İ.İ,l. e erçet lişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinoe, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortak|arl, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki gorevineri bJirten son durumu gösterir Ticaret sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamınln bir Ticaret sicil Gazetesinde bulunmaması haIinde, bu bilgilerin tümünü

göstermek üzere ilgili Ticaret sifil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeIer ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

O.İ.l. Ş"tli ," içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.a. İek|i ve iİerlği iaari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 ihale konusu alımın tamaml Veya bir klsml alt yüklenicilere yapt|rılamaz,

4.1.6 Tüzel kişi taraflndan iş aeneyiminl göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
.

yarısından fazla hissesine sanip oiağına-ait olması halinde, Türkiye odalar ve Borsalar Birliği veya

serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir Veya noter



tarafındanilkilantarihindensonradüzenlenenvedüzenlendiğitarihtengeriyedoğrusonbiryıldır
kesintisiz olarak bu şartln korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2.EkonomikVemaliyeterliğeilişkinbelgelervebube|8elerintaşlmasıgerekenkriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,

4.3.MeslekiveTeknikyeterliğeilişkinbelgelervebubelgelerintaşımaslgerekenkriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Sonbeşyıliçindebedeliçerenbirsözleşmekapsamındakesinkabulişlemleritamamlananveteklif
edilen bedelin % 2Ooranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belteler Veya teknolojik ürün deneyim bel8esi,

4.3.2. Sat|ş sonrasI servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik şartnamemize uygun şekilde satın allnacak ürünterin garanti süresinin bitiminden itibaren

en az 10 (on) y|l boyunca geçerli olacak ücreti karşılığı yedek parça ve servis teminİ garantisi

verilecektir

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, kataloglarl, fotoğraf|arl ile teknik Şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

istekliler teklif ettikleri ekipman ve donanımlara ait marka ve model bilgilerini ile garanti sürelerini

Teknik Şartnamemizdeki EK,1 tablosuna yazarak teklif ettikleri bu ürünlerin marka ve model

bilgilerini ile garanti sürelerini teklif dosyasında sunmaları zorunludur,Sunmayan

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı blrakllacaktlr,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.L.
kamuda veya özel sektörde yapılan scada yazıllmı yeni|enmesi, scada sistemi kurulumu veya

Scada malzemesi satışı benzer iş olarak kabul edilecektir,

5.Ekonomik açıdan en avanta.jlı teklif sadece fiyat esaslna töre belirlenecektir,

6. ihaleye sadece yerli istekliler katlla bilece ktir,

7. ihale dokümanlnln görülmesi:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir,

7.2. ihaleve teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e_imza kulIanarak indirmeleri

zorunludu r.

8. Teklifler, ihale tarih Ve saatine kadar sorgun Belediye Başkanllğı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

66700 sorgun/yozGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütıü posta

vasltaslyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, lhale

sonucu,üzerineihaleyapılanistekliyleherbirmalkalemimiktarıilebumalkalemleriiçinteklif
edilenbirimfiyat|arınçarpımısonucubulunantoplambedelüzerindenbirimfiyatsöz|eşme
imzalanacaktlr.
Bu ihalede, işin tamaml için teklif verilecektir.
1o. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir,
iı. veriıen tekliflerin geçerli|ik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez,
13. Bu ihalede eIektronik eksiltme yapllmayacaktlr.

14.Diğer hususlar:
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde ön8örülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajll

teklif üzerinde blrakllacaktlr.


