36-c) 5. sırada teklif veren Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat Sanayi
Ticaret Limited ġirketinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi incelenir.
ANKARA TĠCARET ODASI
SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ

30/08/2011

ODA SĠCĠL KAYIT SURETĠ

Unvanı : GÜLSOYLU SOSYAL HĠZMETLER TEMĠZLĠK NAKLĠYAT SANAYĠ
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Adresi : Çamlıca Bulvarı Taşkent Cad. No:39 Altındağ/ANKARA

Oda Sicil No: 96/524652211
Sermayesi : 300.000,00 TL

Ticaret Sicil No: 542584511 Tescil Tarihi
: 25/06/2007
Derecesi
: 1.
Oda kayıt tarihi : 25/06/2007

İştigal Konusu:
Esas mukavelesinde yazılı olan hususlar.
***Firmanın dosyasının tetkikinde kamu ihalelerine katılmaktan yasağı bulunmadığı
anlaşılmıştır.
Yukarıda bilgileri yazılı olan firmanın dosyasının ve bilgisayar kayıtlarının tetkiki
neticesinde; halen odamız üyesi olduğu ve kayden faal olduğu anlaşılmakla işbu belge ilgili
mercilere ibraz edilmek üzere tanzim ve tasdik edilmiştir.
Yukarıda ticaret unvanı ve
ticaret sicil numarası yazılı ticari
işletme halen odamız üyesi bulunmaktadır.
Bu belge istek üzerine verilmiştir.
NOT: Üzerinde tahrifat yapılan belgeler geçersizdir.

Mühür
Kaşe
İmza

ANKARA 12.NOTERLĠĞĠ
ASLINA UYGUNDUR.
NO 9526
23/06/2010
Adres: Söğütözü Mahallesi 06530 Söğütözü/ANKARA
Tel: 0 312 5428576 Fax: 0 312 5428580
Makbuz No: 8525478852

GÜLSOYLU SOSYAL HĠZMETLER TEMĠZLĠK NAKLĠYAT SANAYĠ TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ’nin;
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1) Kayıtlı olduğu ticaret odası,
2) Belge düzenleme tarihi (Belge tarihinin oda kayıt tarihi ile tescil tarihinden sonra olması ve
ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içinde alınmış olması gerekir.),
3) İstekli firmanın unvanı, adresi, oda sicil numarası, ticaret sicil numarası, tescil tarihi, oda
kayıt tarihi, sermayesi, iştigal konusu (İstekli firmanın unvanı, adresi, kayıtlı olduğu vergi
dairesi, vergi kimlik numarasının teklif zarfındaki bilgiler ile uygunluğu),
4) Belgenin asıl, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnek, “aslı idare tarafından
görülmüştür” şerhi (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.) olup olmadığına ilişkin inceleme
yapılmıştır.
5) Tekliflerin değerlendirilmesinde mevzuatta yer alan hükümlerin dikkate alınması
gerekmekte, ancak belgelerin incelenmesinde tereddüt hasıl olması ve mevzuatta açık
bir hüküm bulunmaması halinde emsal Kamu Ġhale Kurul Kararları dikkate alınarak
ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.
Yapılan inceleme sonucunda; söz konusu belgenin yeterlik kriterini karşıladığı görülmüştür.
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