40-a) 3. sırada teklif veren Tepe Tem. ĠnĢ. Tur. Tic. Ltd. ġti. – Kompedan Tem. Tic. Ltd.
ġti. ĠĢ Ortaklığının Geçici Teminat Mektubu incelenir.

TÜRKİYE TİCARET BANKASI
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
01/11/2011
No: 4521452
[İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü]

İdarenizce ihaleye çıkarılan [2012 yılı 12 aylık bakım hizmet alımı] işine istekli
sıfatıyla katılacak olan [Tepe Tem. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. – Kompedan Tem. Tic. Ltd. Şti. İş
Ortaklığı]‟nın 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümlerini yerine getirmek üzere
vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [90.164,29.-TL] Doksanbinyüzaltmışdört
Türk Lirası yirmidokuz kuruşu [Türkiye Ticaret Bankası] garanti ettiğinden, 4734 sayılı
Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği
hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve
bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı
talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve
talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi
[Türkiye Ticaret Bankası]„nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve
[Türkiye Ticaret Bankası] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu 01/03/2012 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize
geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz
olacaktır.

[Türkiye Ticaret Bankası]
[Kızılay] Şubesi
[Türkiye Ticaret Bankası Kızılay Şubesi]
Yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
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TEPE TEM. ĠNġ. TUR. TĠC. LTD. ġTĠ. – KOMPEDAN TEM. TĠC. LTD. ġTĠ. Ġġ
ORTAKLIĞININ Geçici Teminat Mektubunun incelenmesinde;
Geçici teminat mektubunun standart forma uygun olup olmadığı,
Düzenlenme tarihi,
İdarenin adı,
İşin adı,
İstekli firmanın adı,
İstekli tarafından teklif edilen bedelin %3‟ünden az olmamak üzere geçici teminat
mektubu sunup sunmadığı,
7) Banka ve şubesi ile yetkililerinin adı,
8) Geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihi,
9) Belgenin asıl veya noter tarafından “aslına uygun”luğu onaylanmış örnek veya “aslı
idarece görülmüştür” kaşesinin olup olmadığı (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.) yönlerinden incelenmiştir.
10) 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.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Yapılan inceleme neticesinde;
1) İstekli firmanın teklif ettiği bedel olan 3.029.240,38.-TL‟nin %3‟ü olan
(3.029.240,38.-TL x 0,03) 90.877,21.-TL‟den az olmamak üzere geçici teminat
mektubu sunması gerekirken, 90.164,29.-TL tutarında geçici teminat mektubu
sunması,
2) İhale tarihi 03/11/2011 tarihinden itibaren teklif geçerlilik süresi 120 güne tekabül
eden 02/03/2012 tarihinden itibaren 30 gün süreli geçici teminat mektubu süresi
olan 01/04/2012 tarihinden önce olmamak üzere geçici teminat mektubu sunması
gerekirken, 01/03/2012 tarihine kadar geçerli olacak geçici teminat mektubu
sunması nedeniyle yeterlik kriterini sağlamadığı görülmüştür.
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