58- İHALE İŞLEM DOSYASININ ÖN MALİ KONTROL BİRİMİNE
GÖNDERİLMESİ
Söz konusu Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince “kesinleşen ihale kararı”nın
teklif veren bütün isteklilere tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 günlük süre, şikâyet süresi
olup, 10 günlük şikâyet süresi tamamlanmadıkça sözleşmenin imzalanmaması gerekmektedir.
10 günlük şikâyet süresi sonunda Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 10
uncu maddesi gereğince ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın;
- Harcamayı gerektirecek (ihale bedeli) taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı
mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasına, yapım işleri için iki milyon Türk
Lirasına eşit ve bu tutarları aşanların Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına,
- Harcamayı gerektirecek (ihale bedeli) taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından
tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirası, yapım işleri için iki milyon Türk
Lirasının altında kalan tutarlara ilişkin ihale işlem dosyalarının İl Müdürlüklerindeki Ön Mali
Kontrol Birimine gönderilmesi gerekmekte, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı ile İl
Müdürlüklerindeki Ön Mali Kontrol Biriminin görüş yazısı gelmeden sözleşme
imzalanmaması gerekmektedir.
Kesinleşen ihale kararının bütün istekli firmalara bildirilmesi, Tepe Temizlik Ltd.Şti.
tarafından 15/12/2011 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulması ve idare tarafından
16/12/2011 tarihinde cevap verilmesi üzerine ihale işlem dosyası 16/12/2011 tarihinde elden
Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığındaki ön mali kontrol birimine teslim edilmiş, dosya
30/12/2011 tarihinde Müdürlüğümüze gönderilmiş ve ön mali kontrol sonucunda ihalenin
devamına karar verilmiştir.
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T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.ASP.4.34.12.01/55265
Konu: Ön Mali Kontrol

17/12/2011

İSTANBUL VALİLİĞİNE
(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü)
Müdürlüğümüzün 2012 yılı bakım hizmeti ihalesine ilişkin ekte bir asıl bir suret
gönderilen ihale işlem dosyasının Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
gereğince ön mali kontrolü yapılmak üzere Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına
gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Adil YILMAZ
Kuruluş Müdürü

EKLER:
1- İhale İşlem Dosyası (2 Dosya)
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T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.ASP.4.34.12.01/98245
Konu: Ön Mali Kontrol

20/12/2011

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
İlimiz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 2012 yılı bakım hizmeti
ihalesine ilişkin ekte gönderilen ihale işlem dosyasının Bakanlığımız Ön Mali Kontrol
İşlemleri Yönergesi gereğince ön mali kontrolünün yapılması hususunda gereğini arz ederim.

…….. ………
Vali a.
Vali Yardımcısı

EKLER:
1- İhale İşlem Dosyası (2 Dosya)
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KAMU İHALE MEVZUATI
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
Sözleşmeye davet
Madde 42- (Değişik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede
belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün
tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye,
tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması
hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin
imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi
MADDE 67 – (1) Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali
kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden
itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde
kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler
için bu süreye oniki gün ilave edilir.
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