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KAMU İHALE KURUMUNA
ANKARA

Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik Nakliyat
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Çamlıca
Bulvarı
Taşkent
Cad.
No:39
Altındağ/ANKARA
Vekili/Temsilcisi
Ercan ŞAHİN
Ayazağa
Caddesi
Kirazlı
Sokak
No:15/A
Kızılay/ANKARA
İhaleyi yapan idare ve adresi
İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
Demirciler Cad. Bağcılar Sok. No: 12
Kartal/İSTANBUL
İtirazen şikayet konusu ihalenin adı
2012 yılı 12 aylık bakım hizmet alımı
İhale Kayıt Numarası (İKN)
2011/1452365
İhale dokümanı satın alındığı tarih
22/10/2011
İdareye şikayet edilen işlemin 24/11/2011
Başvuru sahibi

/durumun farkına varıldığı/tebliğ
edildiği tarih 1
İdareye şikayet başvurusu tarihi
15/12/2011
İdarenin şikayet başvurusu üzerine 21/12/2011
verdiği kararın bildirim tarihi

İhale komisyon kararında Huzur Özel Bakım Rehabilitasyon Merkezi adına düzenlenen
fatura toplamının güncellenmesi neticesinde istenen asgari iş bitirme tutarını karşılamaması
nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığımız belirtilmiş, ancak faturanın güncellenmesi
neticesinde istenen 811.408,20.-TL’yi karşıladığı görülmüş olup, iş bitirme belgesinin tekrar
değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere
Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca, Kurumunuzun nihai kararı üzerine yargıya
başvuru hakkımız saklı olmak kaydıyla, itirazen şikayet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak
karar verilmesini arz ederim.

Ercan ŞAHİN
Firma Çalışanı
Gülsoylu Sosyal Hizmetler Temizlik
Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şti.
Kaşe-İmza
EKLER :
I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDUĞUNA DAİR BELGELER
a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:
1- Bizzat başvurması halinde temsile ilişkin herhangi bir belge istenilmeyecektir.
2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili
olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi/ sirküsü

1

İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak
belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı,
danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise dokümanın teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı
veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.

3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren
baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti
b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda:
1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter
onaylı imza sirküsü
2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya
yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi
3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu
gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti
III- İDAREYE VERİLEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN BİR ÖRNEĞİ
IV- ŞİKAYET ÜZERİNE İDARECE VERİLEN KARARIN BİR ÖRNEĞİ
V- BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU
(Başvuru bedelinin Kamu İhale Kurumunun kurumsal hesabının bulunduğu T.C. Ziraat Bankası,Vakıflar
Bankası ve Halk Bankasına yatırıldığına dair banka dekontunun başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.)
VI- BAŞVURU TEMİNATININ YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU
(Teminat alınacak hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi
gerekmektedir. )
VII- ŞİKAYET KONUSU İLE İLGİLİ VARSA DİĞER BİLGİ VE BELGELER

NOT:
1- Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden
fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

