41-a) 3. sırada teklif veren Tepe Tem. ĠnĢ. Tur. Tic. Ltd. ġti. – Kompedan Tem. Tic. Ltd.
ġti. ĠĢ Ortaklığının Banka Referans Mektubu incelenir.

BANKA REFERANS MEKTUBU
25/10/2011
İsteklinin [ad ve
soyadı/ticaret unvanı]
Üzerinde
Kısıtlama
Bulunmayan

: TEPE TEMĠZLĠK ĠNġAAT TURĠZM TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Kullanılmamış Krediler

Nakdi Kredisi

Gayrinakdi Kredisi

25.000,00.-TL

25.547,67.-TL

Mevduatı
25.000,00.-TL

Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.
25/10/2011
[TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI]
Yetkililerin isim, unvan ve imzaları
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BANKA REFERANS MEKTUBU
27/10/2011
İsteklinin [ad ve
soyadı/ticaret unvanı]
Üzerinde
Kısıtlama
Bulunmayan

: KOMPEDAN TEMĠZLĠK TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ

Kullanılmamış Krediler

Nakdi Kredisi

Gayrinakdi Kredisi

90.000,00.-TL

120.000,00.-TL

Mevduatı
5.000,00.-TL

Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.
26/10/2011
[TÜRK İŞ BANKASI]
Yetkililerin isim, unvan ve imzaları
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TEPE TEM. ĠNġ. TUR. TĠC. LTD. ġTĠ. – KOMPEDAN TEM. TĠC. LTD. ġTĠ. Ġġ
ORTAKLIĞININ Banka Referans Mektubunun Ġncelenmesinde;
1) Banka referans mektubunun standart forma uygun olup olmadığı,
2) İsteklinin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubunu sunup
sunmadığı,
3) İstekli firmanın adı soyadı/ticaret unvanı,
4) Banka ve şubesi ile yetkililerinin adı,
5) İstekli firmanın teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatına ilişkin banka referans mektubunu sunup sunmadığı,
6) Yukarıda belirtilen kriterin, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla
banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanıp sağlanmadığı,
7) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığı,
8) Üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı,
9) Kullanılmamış nakdi kredisi,
10) Kullanılmamış gayrinakdi kredisi,
11) Belgenin asıl veya noter tarafından “aslına uygun”luğu onaylanmış örnek veya “aslı
idarece görülmüştür” kaşesinin olup olmadığı (Sureti veya fotokopisi görülerek
onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh
taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce
idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince
karşılanması zorunludur.) yönlerinden incelenmiştir.
12) Tekliflerin değerlendirilmesinde mevzuatta yer alan hükümlerin dikkate
alınması gerekmekte, ancak belgelerin incelenmesinde tereddüt hasıl olması ve
mevzuatta açık bir hüküm bulunmaması halinde emsal Kamu Ġhale Kurul
Kararları dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.
Yapılan inceleme neticesinde;
1) İstekli firmanın ilk ilan tarihi olan 05/10/2011 tarihinden sonra düzenlenmiş banka
referans mektubu sunması gerektiği, firmanın 25/10/2011 ve 27/10/2011
tarihlerinde düzenlenmiş banka referans mektubu sunduğu,
2) İstekli firmanın teklif ettiği bedel olan 3.029.240,38.-TL’nin %10’u olan
302.924,04.-TL tutarından az olmamak üzere banka referans mektubu sunması
gerektiği, buna göre;
a) Tepe Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinin üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatının 25.000,00.-TL, kullanılmamış nakdi kredisinin
25.000,00.-TL, kullanılmamış gayrinakdi kredisinin 25.547,67.-TL olmak üzere
toplam 75.547,67.-TL tutarında banka referans mektubu sunduğu,
b) Kompedan Temizlik Ticaret Limited Şirketinin; üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatının 5.000,00.-TL, kullanılmamış nakdi kredisinin 90.000,00.-TL,
kullanılmamış gayrinakdi kredisinin 120.000,00.-TL olmak üzere toplam
215.000,00.-TL tutarında banka referans mektubu sunduğu,
3) Bu durumda İş ortaklığı tarafından 302.924,04.-TL tutarında banka referans
mektubu sunması gerekirken, toplam 290.547,67.-TL tutarında banka referans
mektubu sunması nedeniyle yeterlik kriterini sağlamadığı görülmüştür.
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