39-a) 3. sırada teklif veren Tepe Tem. ĠnĢ. Tur. Tic. Ltd. ġti. – Kompedan Tem. Tic. Ltd.
ġti. ĠĢ Ortaklığının ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi incelenir.
Ġġ ORTAKLIĞI BEYANNAMESĠ
İhale kayıt numarası: 2011/1452365
İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılmış bulunan
2012 yılı 12 aylık bakım hizmet alımı ihalesi işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş
uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile özel
bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi,
sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın
pilot ortağı, işin bitimine kadar Tepe Temizlik İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi’dir.
Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare tarafından
pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz
müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca
müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot
olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam
yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek
işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin
yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar
kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, kesin
teminatın gelir kaydı hususlarında [İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüğünün] yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına
dâhil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı,
tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması gibi
durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dâhil işin
bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul
ve taahhüt ederiz.

Sıra
Ortağın adı ve soyadı/ticaret unvanı
Ortaklık
no
oranı
1) Tepe Temizlik İnşaat Turizm Ticaret %51
Limited Şirketi
2) Kompedan Temizlik Ticaret Limited %49
Şirketi
PĠLOT ORTAK
TEPE TEMİZLİK
İNŞAAT
TURİZM
TİCARET
LİMİTED
ŞİRKETİ

Tebligat adresi
Ayrancı Mah. Konur Sokak
No:18 Kızılay/ANKARA
Mustafa Kemal Bulvarı Şener
Sokak No:25/A Ulus/ANKARA

ÖZEL ORTAK
KOMPEDAN
TEMİZLİK
TİCARET
LİMİTED
ŞİRKETİ
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TEPE TEM. ĠNġ. TUR. TĠC. LTD. ġTĠ. – KOMPEDAN TEM. TĠC. LTD. ġTĠ. Ġġ
ORTAKLIĞININ ĠĢ Ortaklığı Beyannamesinin incelenmesinde;
-

İş ortaklığı beyannamesinin standart forma uygun olup olmadığı,
İhale kayıt numarası,
İdarenin adı,
İşin adı,
Pilot ve diğer ortağın adı soyadı/ticaret unvanı,
Pilot ortağın kim olduğu,
Ortaklık hisse oranları,
Adresleri,
İş Ortaklığının kaşesi ve imzaları yönünden incelenmiştir.
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 neticesinde; pilot ortağın %51 hisseye sahip Tepe Temizlik İnşaat
Turizm Ticaret Limited Şirketi, diğer ortağın %49 hisseye sahip Kompedan Temizlik
Ticaret Limited Şirketi olduğu ve yeterlik kriterini sağladığı görülmüştür.
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