15- İLANIN UYGUN OLMAMASI
DÜZELTME İLANINA İLİŞKİN TUTANAK
İdari Şartnamenin 7.5.1. maddesinde, iş deneyimini gösteren belgeler için; “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 alımlarıyla ilgili teklif edilen bedelin
%25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler” istenilmiştir.
Ancak İhale İlanının 4.3.1.maddesinde; “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 alımlarıyla ilgili teklif edilen bedelin %30 oranından az
olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini
gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu” olduğu görülmüş olup, açık ihale ilanının
yayınlandığı 05/10/2011 tarihini takip eden 15 gün içinde düzeltme ilanı yapılarak ihalenin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
05/10/2011 tarihini takip eden 5 gün içinde (10/10/2011) düzeltme ilanı yapılmıştır.
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Kamu İhale Bülteninde Düzeltme İlan Tarihi : 10/10/2011

DÜZELTME İLANI
İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kuruluşta koruma ve bakım altındaki kişilerin temizlik, bakım, giyim, beslenme, refakat
(hastane, kamp, gezi), banyo, tuvalet vb. günlük yaşam aktivitelerinin tamamının yüklenici
firma tarafından yerine getirilmesine ilişkin 2012 yılı 12 aylık personel çalıştırılmasına dayalı
bakım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı
maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.
Başvuruların/Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması
gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
: 2011/1452365
1-İdarenin
a) Adresi
:Demirciler Cad. Bağcılar Sok. No: 12
Kartal/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 0 216 5278532 - 0 216 5278322
c) Elektronik posta adresi
: istanbul@aile.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış
ise)
3-Düzeltilen madde

: www.istanbulaile.gov.tr
: 05/10/2011 – 25456
:
: 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler
ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
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 alımlarıyla ilgili teklif edilen
bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

2/4

KAMU İHALE MEVZUATI
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
İlânın uygun olmaması
Madde 26- 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu
durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik
yapılamaz.
(Değişik ikinci fıkra: 20/11/2008-5812/9 md.) Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın
yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci
madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre
yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden
onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak
suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
13.4. İlanlardaki hatalı hususların düzeltilmesi
13.4.1. 4734 sayılı Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olarak
yapılmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumlarda, hatalı olarak yayımlanan ilanlar Kanunun 13,
24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olarak yeniden yapılmadıkça, ihale veya ön
yeterlik gerçekleştirilemez. Ancak, bu genel kuralın istisnası olarak, yapılan ilânlarda 4734
sayılı Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümlerine aykırılık teşkil eden hatalar bulunması
durumunda, ilan yeniden yapılmadan; Kanunun 13 üncü maddesine göre yirmi beş ve kırk
günlük ilan süresi bulunan ihalelerde, ilanın yayımlanmasını takip eden onbeş gün, ilan süresi
daha kısa olan ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak ihale
veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu
kullanılarak hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır.
13.4.2. 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen yerlerde ve zamanlarda
yapılmayan ilanlar, düzeltme ilanı yapılmak suretiyle düzeltilemeyecektir. Bu durumda
yapılan ilanlar geçersiz kılınarak, 4734 sayılı Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerindeki
hükümlere uygun bir şekilde ilanlar yeniden yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterliğin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
4734 sayılı Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan
ilanlar geçersizdir.
Hatalı olarak yayımlanan ilanlar Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere
uygun olarak yeniden yapılmadıkça, ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilemez.
İlanın, 4734 sayılı Kanunun “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı
24.madde ile “Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 25.
maddelerindeki hükümlere uygun olmadığının anlaşılması durumunda;
Kanunun 13 üncü maddesine göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde
ilanın yayımlanmasını takip eden onbeş gün,
Diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak ihale veya ön
yeterlik gerçekleştirilebilir.
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Bu durumda düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak hatalı ilanın yayımlandığı yayın
organında aynı şekilde yayımlanır.
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