53- BÜTÜN TEKLĠFLERĠN REDDEDĠLMESĠ NEDENĠYLE ĠHALENĠN ĠPTALĠ
Örneğin; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak personel için, Ġdari şartnamenin
25 inci maddesinde 105 kişinin 14 gün üzerinden çalıştırılacağının belirtildiği, ancak birim
fiyat teklif cetvelinde 6 nolu dipnot yerine, 3 nolu dipnotun altında “105 kişi, 12 ay, 14 gün”
şeklinde satır açıldığı varsayıldığında; bazı isteklilerin “105 kişi x 12 ay x 14 gün” üzerinden,
bazı isteklilerin ise “105 kişi x 14 gün” üzerinden eşit muamele ilkesine aykırı olacak şekilde
teklif vermeleri nedeniyle bütün teklifler reddedilerek ihale yetkilisi ihaleyi iptal etmiş ve
ihale iptal nedeni teklif veren bütün istekli firmalara tebliğ edilmiştir.
ĠSTANBUL BAKIM VE REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Ġhale kayıt numarası
SAYI
KONU
Ġhale karar tarihi
Ġhale kararının iptal edildiği tarih

: 2011/1452365
:7
: Bütün [tekliflerin] reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali
: 05/12/2011
: 06/12/2011

Bu mektup 07/12/2011 tarihinde [ iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmiştir]. 1
Sayın

Tepe
Temizlik
ĠnĢaat
Turizm Ticaret Limited
ġirketi
Ayrancı Mah. Konur Sokak
No:18 Kızılay/ANKARA

ĠLGĠ : 31/10/2011 tarihinde, 3 sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.
Ġhale komisyonunun kararı üzerine [2012 yılı 12 aylık bakım hizmet alımı] işine ait bütün
[teklifler] reddedilerek ihale iptal edilmiştir. [Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacak
personel için, İdari şartnamenin 25 inci maddesinde 105 kişinin 14 gün üzerinden
çalıştırılacağının belirtildiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde 6 nolu dipnot yerine 3 nolu
dipnotun altında “105 kişi, 12 ay, 14 gün” şeklinde satır açıldığı varsayıldığında; isteklilerin
“105 kişi x 12 ay x 14 gün” ya da “105 kişi x 14 gün” üzerinden eşit muamele ilkesine aykırı
olacak şekilde teklif vermeleri nedeniyle bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiştir.]
Bu mektubun [iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi halinde postaya verildiği
tarihi izleyenyedinci gün2 (bu tarihten önce tarafınıza tebliğ edilmesi halinde fiili tebliğ tarihi
esas alınır)] tarafınıza tebliğ tarihi sayılacaktır.
4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükmüne göre bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.
Adil YILMAZ
Kuruluş Müdürü
Ġmza
Ġdare Yetkilisi
KAMU ĠHALE MEVZUATI
1 Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime
çıkarılmak suretiyle teyit edilecektir.
2
Bu mektubun yabancı istekliye posta yoluyla gönderilmesi halinde “yedinci gün” ibaresi yerine “ondokuzuncu gün” ibaresi
yazılacaktır.
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4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
Madde 39- Ġhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek
ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Ġhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere
derhal bildirilir. Ġdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına
girmez. (DeğiĢik son cümle: 30/7/2003-4964/24 md.) Ancak, idare isteklilerin talepte
bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. 3
HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 64 – (1) Ġhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek
ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Ġhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bütün
isteklilere derhal bildirilir. Ġdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük
altına girmez.
(2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye davet edilecek aday
sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal
edilir. Ancak, teklif veren istekli sayısı üçten az olması durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek
varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilenlerin tamamı tekrar davet
edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

3

30/7/2003 tarihli ve 4964 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan, “Ġhale dokümanında
belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada,” ibaresi metinden
çıkarılmıştır.
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