
KATYONİK POLİELEKTROLİT ALIMI 
ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

 
KATYONİK POLİELEKTROLİT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2019/370174 

1-İdarenin 

a) Adresi : Namık Kemal Mahallesi Köprübaşı Caddesi Belediye Hizmet 
Binası Kat:3 17100 MERKEZ/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (286) 216 00 12 - 0 (286) 216 00 12 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@canakkale.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) 

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

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 ton katyonik polielektrolit alımı işidir. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Çanakkale Belediyesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 
Testicikırı Mevkii (Işıklar Köyü) Çan Yolu 1. Sk No:24 
Merkez/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : İhale konusu mal sözleşme imzalandıktan itibaren 10 (on) 
takvim günü içinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Namıkkemal Mahallesi Köprübaşı Caddesi Belediye Binası 
Kat:2 İhale İşleri Birimi ÇANAKKALE 

b) Tarihi ve saati : 28.08.2019 - 10:00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,  
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 alımın tamamı veya bir kısmı 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: 

4.3.1. 

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 

Ürünün biyolojik olarak parçalanabilir ve toksik etkili olmadığını belirten, ürünlerin teknik özelliklerini 
gösteren raporu (yabancı dilde ise noter onaylı Türkçe Tercümesi olmalı) ihale teklif zarfında 
sunulacaktır. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Santrifüj dekantörlerde İDARE tarafından yapılacak denemeler için 25x2= 50 kg bedelsiz orijinal 
paketindeki Katyonik Polielektoliti 21.08.2019 tarih 16:30 saatine kadar Çanakkale Belediyesi Atıksu 



Arıtma Tesisi, Testicikırı Mevkii (Işıklar Köyü) Çan Yolu 1. Sk No:24 Merkez/Çanakkale adresine 
teslim edeceklerdir. Numune kabul tarihinden sonra gelen ürünlere ait İstekliler ve numune teslim 
etmeyen İsteklilere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler Teslim edilen ürünlerin 
ambalajlarında ürün ve İstekliye ait bilgiler eksiksiz olacaktır. Verilen numuneler, istekli tarafından geri 
talep edilemez. (Kargo ile gönderilen ürünler, kargo teslim süresi göz önüne alınarak son numune 
kabul tarihinden önce idaremize ulaşmalıdır.) Numune kabul tarihinden sonra gelen ürünler 
değerlendirme dışı bırakılır. 
Dekantörde yapılan testler sonucunda İdare tarafından tutanak oluşturulacaktır. İstekliler bu tutanağı 
ihale dosyasında sunacaktır. Denemelerde gözlemci bulundurmayan İstekliler ihaleden önce 
tutanağını İdareden temin edip ihale dosyasına koyacaklardır. Söz konusu tutanakları sunmayan 
İsteklilerlilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir. 
Gelen numunelerde ilk önce saf suyla 1,5 gr/L lik polimer solisyonu hazırlanacak olup, iletkenliğe 
bakılacaktır. Saf suyun da iletkenliği ölçülerek, solisyonun iletkenliğinden çıkarılacaktır. İletkenliğin 
1000 μS/cm’den büyük olması durumunda getirilen ürün değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
İsteklilerin verdiği numunelerin İDARE tarafından santrifüj dekantörde denenmesi sonucunda çamur 
kekinde en az %22 çamur kuru madde oranını sağlayan, 1 ton kuru madde başına polielektrolit 
tüketimi maliyetinin en düşük olduğu teklif, en uygun teklif olarak kabul edilecektir. (1 Ton KM çamur, 1 
m3 KM çamura eşdeğer kabul edilecektir.) 
Susuzlaştırma maliyeti aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır; 
A: Kullanılan polielektrolit miktarı (kg) 
B: Polielektrolit Birim fiyatı (TL/Kg) 
C: Dekantöre beslenen çamur miktarı (m3) 
D: Çamur kuruluk yüzdesi (%) 
M: 1 m3 Kuru Madde başına çamur susuzlaştırma maliyeti (TL/M3) 
M= (A x B x 100) / (C x D) 
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, ihale tarih ve saatine kadar Namıkkemal Mahallesi Köprübaşı Caddesi Belediye Binası 
Kat:2 İhale İşleri Birimi ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri 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 az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 


