38-b) 4. sırada teklif veren Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinin Birim
Fiyat Teklif Mektubu ve Cetveli incelenir.

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
02 /11 /2011
İhale Kayıt Numarası
2011/1452365
İhalenin adı
İstanbul
Bakım
ve
Rehabilitasyon
Merkezi
Müdürlüğünün 2012 yılı 12 aylık personel çalıştırılmasına
dayalı bakım hizmet alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı ÖZÇINARLAR İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.
Uyruğu
TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise)

T.C.

Vergi Kimlik Numarası

Üsküdar V.D.2956325984

Tebligat adresi

Gaziosmanpaşa
Cad.
Üsküdar/İSTANBUL

Telefon ve Faks numarası

0 216 8526566 – 0 216 8526584

Bulvar

İşhanı

No:8

Elektronik posta adresi (varsa)
1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm
belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm
masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri
dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda
uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2)İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e), (g)
ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü
fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde
buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme
imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen
durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale
dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.
3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi
beyan ediyoruz.
4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli] istekli
durumundayız.
5) Yukarıda yer alan [ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum.]
6) İhale konusu işi, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş
kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç 2.989.000,24.-TL
[İkimilyondokuzyüzseksendokuzbin Türk Lirası yirmi dört kuruş] bedel karşılığında yerine
getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.

ÖZÇINARLAR İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.
Kaşe ve İmza

ÖZÇINARLAR İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN sunmuş
olduğu Birim Fiyat Teklif Mektubunun incelenmesinde;
1) Birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olup olmadığı,
2) İhale kayıt numarası,
3) İdarenin adı,
4) İhalenin adı,
5) İstekli firmanın adı ve soyadı/ticaret unvanı, uyruğu,
6) Kimlik numarası,
7) Vergi kimlik numarası,
8) Tebligat adresi,
9) Telefon ve faks numarası,
10) Elektronik posta adresi,
11) Yerli/yabancı istekli olup olmadığı,
12) Tebligatın nasıl yapılacağı,
13) Teklif edilen fiyatı,
14) Teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygunluğu,
15) İstekli firmanın adı ve soyadı/ticaret unvanı ile kaşesinin, Ticaret ve/veya Sanayi
Odası Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve teklif zarfındaki bilgiler ile doğruluğu,
16) Birim fiyat teklif mektubundaki imzanın “şirketi temsile yetkili ortağın/müdürün
imza sirküsü”, vekâleten ihaleye katılma halinde “vekilin imza beyannamesi” ile
uygunluğu yönlerinden kontrol edilmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda; belgenin yeterlik kriterini sağladığı görülmüştür.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale kayıt numarası: 2011/1452365

İş Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması
1
2

Lise mezunu brüt asgari ücretin
%45 fazlası bakım personeli
Yüksekokul mezunu brüt asgari
ücretin %55 fazlası bakım
personeli

Miktarı
Birimi İşçi
Ay/gü
sayısı n/saat
İşçi x
Ay
İşçi x
Ay

125

12

Teklif
Tutarı
Edilen
Birim Fiyat
1.714,32 TL 2.571.480,00 TL

15

12

1.821,09 TL

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)
Sır
İş Kaleminin Adı ve Kısa
Birimi
Miktarı
Teklif
a
Açıklaması
Edilen
No
Birim Fiyat
3
Lise mezunu brüt asgari ücretin Gün
1470
53,74 TL
%45 fazlası ulusal bayram ve
genel tatil günlerinde çalışan
personel
4
Yüksekokul mezunu brüt asgari Gün
112
95,77 TL
ücretin %55 fazlası ulusal bayram
ve genel tatil günlerinde çalışan
personel
II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

327.796,20 TL

2.899.276,20 TL
Tutarı

78.997,80 TL

10.726,24 TL

89.724,04 TL

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) 2.989.000,24 TL

ÖZÇINARLAR İNŞ. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.
Kaşe ve İmza

ÖZÇINARLAR İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN Birim Fiyat
Teklif Cetvelinin incelenmesinde;
1) Birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olup olmadığı,
2) İhale kayıt numarası,
3) 12 aylık brüt asgari ücretin %45 fazlası üzerinden lise mezunu 125 kişi,
4) 12 aylık brüt asgari ücretin %55 fazlası üzerinden yüksekokul mezunu 15 kişi,
5) Teklif edilen birim fiyat,
6) Ulusal bayram ve genel tatil günleri olan 14 gün üzerinden lise mezunu 105 kişi
için toplam 1470 gün,
7) Ulusal bayram ve genel tatil günleri olan 14 gün üzerinden yüksekokul mezunu 8
kişi için toplam 112 gün üzerinden teklif verilip verilmediği,
8) Maddi hata,
9) Hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri için
virgülden sonra iki hane teklif verildiğinin kontrolü (Ancak toplam teklif tutarı
virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazıldığının
kontrolü),
10) İstekli firmanın adı ve soyadı/ticaret unvanı ile kaşesinin doğruluğu,
11) Birim fiyat teklif cetvelindeki imzanın “şirketi temsile yetkili ortağın/müdürün
imza sirküsü”, vekâleten ihaleye katılma halinde ise “vekilin imza beyannamesi” ile
uygunluğu yönlerinden kontrol edilmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda; belgenin yeterlik kriterini sağladığı görülmüştür.

