14- İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMA TALEP EDİLMESİ
İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihi olan
03/11/2011 tarihinden 20 gün öncesi tarih olan 14/10/2011 tarihi öncesinde ASP Temizlik
İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından yazılı olarak açıklama talep edilmiş, bu
tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmamıştır.
Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer almış; ancak açıklama talebinde
bulunanın kimliği belirtilmemiştir.
Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara, bu doküman
ile birlikte verilmiştir.

1/5

ASP TEMİZLİK İNŞAAT TURİZM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
İhale dokümanına ilişkin olarak aşağıda belirtilen konularda talep edilen
açıklamalara ilişkin cevabınızın tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.
Kaşe-İmza

Soru 1: İhale dokümanının bir parçası olan İdari ve Teknik Şartnamede ihale konusu hizmetin
adının, kuruluşta korunma ve bakım altındaki kişilerin temizlik, bakım, giyim, beslenme,
refakat (hastane, kamp, gezi), banyo, tuvalet vb. günlük yaşam aktivitelerinin tamamının
yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi işi olduğu belirtilmektedir. Söz konusu korunma
ve bakım altındaki kişilerden kasıt nedir?
Soru 2: Benzer iş kapsamında “Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı
olarak ihale edilen çocuk veya genç veya yaşlı veya hasta veya özürlülerin bakımına ilişkin
işler veya kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen
binaların genel temizliği işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.
Binaların çevre temizliği benzer iş kapsamında mıdır?
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T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.ASP.4.34.12.01/55274
Konu: Açıklama Talebi

09/10/2011

Sayın ASP TEMİZLİK İNŞAAT TURİZM
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fevzi Paşa Cad. No:12 Balçova/İZMİR
Müdürlüğümüzün 2012 yılı 12 aylık bakım hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak
açıklama talep edilmiş, söz konusu açıklamaya ilişkin verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Adil YILMAZ
Kuruluş Müdürü

Soru 1: İhale dokümanının bir parçası olan İdari ve Teknik Şartnamede ihale
konusu hizmetin adının, kuruluşta korunma ve bakım altındaki kişilerin temizlik, bakım,
giyim, beslenme, refakat (hastane, kamp, gezi), banyo, tuvalet vb. günlük yaşam
aktivitelerinin tamamının yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi işi olduğu
belirtilmektedir. Söz konusu korunma ve bakım altındaki kişilerden kasıt nedir?
Cevap: Korunma ve bakım altındaki kişilerden kasıt, yaş grubuna bakılmaksızın
bakıma muhtaç engellilerin bakım hizmetidir.
Soru 2: Benzer iş kapsamında “Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına
dayalı olarak ihale edilen çocuk veya genç veya yaşlı veya hasta veya özürlülerin bakımına
ilişkin işler veya kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale
edilen binaların genel temizliği işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” hükmü yer
almaktadır. Binaların çevre temizliği benzer iş kapsamında mıdır?
Cevap: Benzer iş kapsamında binaların genel temizliği işlerine yer verildiğinden,
bina çevresinin temizliği benzer iş kapsamında bulunmamaktadır.
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KAMU İHALE MEVZUATI
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
Madde 29- İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.
Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla
tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.
Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya
isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir.
Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son
teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle
tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya
mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi
halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,
yeniden teklif verme imkânı sağlanır.
Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak
açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu
tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün
öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli
belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 26 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik
yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve
zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı
şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya
teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi
halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu
değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde
bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya
imza karşılığı elden tebliğ edilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya
eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26
ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.
(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye
ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en
fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini
vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri
çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkânı tanınır.
(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında
açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale veya son başvuru tarihinden yirmi
4/5

gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak
açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.
(4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe
kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin
bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce tüm istekli
olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır.
Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde
bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale
veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.
(5) (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 1. md.) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet
üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin
gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması
ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde,
ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak
yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir.
Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise
ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı
yapılması ile mümkündür.
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