52- İHALE KARARININ İPTALİ
Örneğin; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personele İdari şartnamenin 25
inci maddesinde yer verilmesi, ancak birim fiyat teklif cetvelinde bu iş kalemi için satır
açılmaması varsayıldığında; 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre ihale komisyonunun
talebi üzerine idare “tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesi”nde
yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini
açıklamaları istenilmiş, ancak bazı isteklilerin mevcut iş kalemlerine ulusal bayram ve genel
tatil günleri için bedel teklif etmesi, bazı isteklilerin bu kalem için teklif vermemesi nedeniyle
bu durumun istekliler açısından eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından
ihale yetkilisi ihaleyi iptal etmiş ve ihale iptal nedeni teklif veren bütün istekli firmalara tebliğ
edilmiştir.
İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale kayıt numarası
SAYI
KONU
İhale karar tarihi
İhale kararının iptal edildiği tarih

: 2011/1452365
:6
: İhale kararının iptali
: 05/12/2011
: 06/12/2011

Bu mektup 07/12/2011 tarihinde [ iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmiştir]. 1

Sayın

Tepe
Temizlik
İnşaat
Turizm Ticaret Limited
Şirketi
Ayrancı Mah. Konur Sokak
No:18 Kızılay/ANKARA

İLGİ : 31/10/2011 tarihinde, 3 sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.
[2012 yılı 12 aylık bakım hizmet alımı] ihalesi, ihale yetkilisi tarafından [İdari
şartnamenin 25 inci maddesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak
personele yer verilmesi, ancak birim fiyat teklif cetvelinde bu iş kalemi için satır açılmaması
nedeniyle] iptal edilmiştir.
Bu mektubun[iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyenyedinci gün2 (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi
esas alınır)] tarafından tebliğ tarihi sayılacaktır.
4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükmüne göre bilgi edinilmesi hususunu rica
ederim.
Adil YILMAZ
Kuruluş Müdürü
İmza
1 Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime
çıkarılmak suretiyle teyit edilecektir.
2
Bu mektubun yabancı istekliye posta yoluyla gönderilmesi halinde “yedinci gün” ibaresi yerine “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.

