44-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret
Limited Şirketinin İş Deneyimini Gösteren Belgeleri incelenir.

İŞ BİTİRME BELGESİ
(ALT YÜKLENİCİ)
Sayı : 485

Tarih: 02/02/2011

1

İdarenin adı

Aksaray Devlet Hastanesi

2

Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarası

Bakım hizmet alımı

3

Esas işin tanımı

01/01/2010-31/12/2010 tarihleri arasında bakım
hizmet alımı

4

Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı

Aşiyan Bakım Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret
Limited Şirketi

5

Alt yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı

Cihan Bakım Temizlik Sanayi Ticaret Limited
Şirketi

6

Alt Yüklenicinin TC Kimlik Numarası
Alt Yüklenicinin Vergi Kimlik Numarası

2564789653

8

Alt yüklenici tarafından yapılan iş kısmının adı ve
tanımı

Yatan hastaların temizlik, bakım, giyim, beslenme,
refakat vb. günlük yaşam aktivitelerinin tamamının
alt yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi işi

9

Esas işin sözleşme tarihi

31/12/2010

10

Esas işin ilk sözleşme bedeli

2.586.65,00.-TL

11

Esas işin toplam sözleşme tutarı

2.695.253,62.-TL

Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin
tarihi

01/01/2010

13

Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin
bedeli

865.956,23.-TL

14

Alt yüklenici tarafından yapılan işin kabul tarihi

31/12/2010

15

Esas işin kabul tarihi (kabulü yapılmışsa)

31/12/2010

16

BELGE TUTARI

865.956,23.-TL

7

12

ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR Kaşe-İmza

Alper URAL
Müdür
İmza ve Mühür

ORTAKLIK DURUM BELGESİ

1. Belge Düzenleme Tarihi

: 01/11/2011

2. Başvuru sahibi şirketin;
2.1. Ticaret Unvanı
2.2. Ticaret Sicil No

: Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi

Ticaret Limited Şirketi
: 8956452583

3. İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler
Ortağın Adı ve Soyadı veya
Ticaret Unvanı

Cihan Bakım Temizlik
Sanayi Ticaret Limited
Şirketi

Ortaklık Tipi

Ortaklık Hisse oranı

Tüzel kişi

%99

Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve
soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca Deniz
Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin kesintisiz olarak % 50’ den
fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir.
Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya % 50’nin altına düşmesi
durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz.

Hakan AYDIN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Kaşe-İmza
TÜRMOB KAŞESİ

………………………………..
AÇIKLAMA
1

Bu belge, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.
2

Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur.

DENİZ ÖZEL BAKIM TEMİZLİK İLAÇLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİNİN sunmuş olduğu İş Bitirme Belgesinin İncelenmesinde;
1) Belgenin asıl, noterce “aslına uygundur” onaylanmış örneği 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.),
2) Belge düzenleme tarih ve sayısı, (Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden
sonra düzenlenmesi zorunludur.)
3) İş bitirme belgesini düzenleyen idarenin adı,
4) İşin adı, varsa ihale kayıt numarası (İhale konusu iş veya benzer iş),
5) İşin tanımı (İhale konusu iş veya benzer iş),
6) Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı,
7) T.C.Kimlik numarası veya Vergi Kimlik Numarası,
8) Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları/Yüklenici konsorsiyum ise
ortaklar ve bu ortaklarca geçekleştirilen iş kısımları ile bu kısımların tutarı (İş deneyim
belgesinde iş ortaklığı var ise belge tutarının hisse oranı doğrultusunda hesaplanması),
9) Sözleşme tarihi,
10) İlk sözleşme bedeli,
11) Gerçekleştirilen iş tutarı,
12) Toplam sözleşme tutarı,
13) Kabul Tarihi (Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren
tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan
hizmet alımı)
Sözleşme devredilmiş ise;
14) Sözleşme devir tarihi,
15) Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı,
16) Adına belge düzenlenen yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranı,
17) Belge Tutarı (Teklif edilen bedelin idari şartnamenin 7.5.1.maddesinde belirtilen
%... oranından az olmamak üzere belge tutarı kontrol edilir. İş ortaklığında pilot ortağın
istenen asgari iş bitirme tutarının %70’ini (Teklif edilen bedel x %... x %70), diğer ortak veya
ortakların %30’unu (Teklif edilen bedel x %... x %30) karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir.
Diğer ortak veya ortakların iş bitirme tutarı teklif edilen bedelin %10’undan az olamaz. İş
bitirme belgesinde yüklenicinin ortağı var ise iş bitirme belgesi hisse oranına göre
değerlendirilir. İstekli tarafından sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş
bitirme belgesi sunulmuş ise serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenmiş Ortaklık Durum Belgesi sunulması ve istekli firmanın ticaret sicil
gazetesinde iş bitirme belgesi sunduğu ortağın sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip
olması gerekmektedir. Belge tutarı yeterli değil ise güncelleme yapılır ve idari şartnamede
istenen oranı karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Güncelleme sonucunda istekli firmanın iş
bitirme belgesinde istenen asgari iş bitirme tutarını karşılamadığı anlaşılıyor ise başka bir tek
sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi ya da gerçek kişilere veya iş bitirme belgesi
düzenlemeye yetkili olmayanlara yapılan işler için sözleşme, fatura, personel çalıştırılan
işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını
gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi
yapılabilen belgeler sunup sunmadığı kontrol edilir. Söz konusu belgeleri sunmadığı tespit
ediliyor ise idari şartnamede istenen iş deneyim tutarını karşılamadığı gerekçesiyle
değerlendirme dışı bırakılır. İş deneyim belgesinde iş ortaklığı var ise belge tutarı hisse oranı
doğrultusunda hesaplanır.),
18) Açıklama (İş artışı, iş eksilişi vs. hususlar),
19) İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan,
imza ve mühür yönlerinden kontrol edilir.

Yapılan inceleme neticesinde; istekli firmanın teklif ettiği bedel olan 2.987.801,94.TL’nin %25’i olan 746.950,49.-TL tutarında iş bitirme belgesini sunması gerektiği,
istekli firmanın ise 865.956,23.-TL iş bitirme belgesini sunduğu ve yeterlik kriterini
karşıladığı görülmüştür.
DENİZ ÖZEL BAKIM TEMİZLİK İLAÇLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİNİN sunmuş olduğu Ortaklık Durum Belgesinin İncelenmesinde;
1) Belgenin asıl, noterce “aslına uygundur” onaylanmış örneği 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.),
2) Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı,
3) Ticaret sicil numarası,
4) İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağın adı, soyadı veya ticaret unvanı,
5) Ortaklık Tipi,
6) Ortaklık hisse oranı,
7) Ortağın, ihaleye katılan istekli firmanın belgenin düzenleme tarihinden önceki bir
yıl boyunca kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip olup olmadığının ticaret sicil
gazetesinden kontrolü,
8) Ortaklık Durum Belgesinin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenmiş olduğunun kontrolü,
9) Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin onayı (imzası), adı
soyadı, kaşesi, TURMOB kaşesi yönlerinden kontrol edilir.
YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA;
a) İş deneyim belgesinde yüklenici firmanın adının “Aşiyan Bakım Nakliyat İnşaat
Turizm Ticaret Limited Şirketi”, alt yüklenicinin adının “Cihan Bakım Temizlik Sanayi
Ticaret Limited Şirketi” olduğu görülmüştür. İhaleye teklif veren Deniz Özel Bakım
Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ticaret sicil gazetesinde “Cihan
Bakım Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi”nin %99 hisseye sahip ortak olduğu
tespit edilmiştir.
İstekli firmanın sunmuş olduğu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş Ortaklık Durum
Belgesinin incelenmesinde Cihan Bakım Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin
%99 hisse ile Ortaklık Durum Belgesinin düzenlenme tarihinden önceki bir yıl boyunca Deniz
Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin kesintisiz olarak %50’
den fazla hissesine sahip ortağı olduğu, söz konusu belgenin serbest muhasebeci mali müşavir Hakan
AYDIN tarafından onaylandığı, kaşelendiği ve yeterlik kriterini karşıladığı görülmüştür.

