63- SÖZLEġME YAPILMADAN ÖNCE EKONOMĠK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLĠF
VEREN FĠRMANIN YASAKLILIK TEYĠDĠNĠN YAPILMASI
ĠHALE ÜZERĠNDE KALAN ĠSTEKLĠNĠN YASAKLI OLUP OLMADIĞINA DAĠR
ĠDARECE KAMU ĠHALE KURUMUNDAN TALEP EDĠLECEK OLAN TEYĠT BELGESĠ
1.BAġVURUNUN
Teyit No-ġifresi: 20114852467-7H8F87
Tarih ve Sayısı/Ġhale Kayıt No: Teyidin alındığı tarih 2011/1452365
Ġhale Tarihi: 03/11/2011
Teyidin Hangi Amaçla Alındığı: Ekonomik açıdan en avantajlı 1.Teklif
2.ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARENĠN
Adı:Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Mrk.Müd.
Adresi: Demirciler Cad. Bağcılar Sok. No: 12
Ġl/Ġlçe: Kartal/İSTANBUL
Tel-Faks: 0 216 5278532-0 216 5278322
Ġlgili/Bağlı Olduğu Bakanlık/Ġdare: Müsteşarlık
Ġhale Konusu ĠĢin Adı: Hizmet Alımı (Bakım Hizmet Alımı)
3.ĠHALE ÜZERĠNDE KALAN ĠSTEKLĠNĠN
Adı/Unvanı: Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi
Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası: İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No: 2364855/45217862
Vergi Kimlik Mükellefiyet No: Üsküdar V.D.2956325984
T.C.Kimlik No:
Adil YILMAZ
Kuruluş Müdürü
Yukarıda bilgileri verilen kişinin-kişilerin/firmanın-firmaların Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı
olup olmadıklarının Kurumunuz tarafından teyit edilerek tarafımıza gönderilmesini arz/rica ererim.

4. KAMU ĠHALE KURUMU TEYĠDĠ

Yasaklı Değil
Kurumumuz Tarafından Oluşturulan Yasaklılar Listesinde 19/01/2012 Tarihi İtibariyle Herhangi Bir
Kayda Rastlanmamıştır.
Kamu İhale Kurumu
Yasaklılık Onayı
Uzm-kik
19/01/2011
Not: DİK: Devlet İhale Kanunu, KİK: Kamu İhale Kanunu, TCK: Türk Ceza Kanunu, KİSK: Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu

KAMU ĠHALE MEVZUATI
4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU
SözleĢmeye davet
Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede
belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün
tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye,
tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması
hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin
imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan
danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci
fıkra hükümlerine göre yapılır.
HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ
Ġhale üzerinde kalan isteklinin sözleĢmeye davet edilmesi
MADDE 67 – (1) Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol
yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç
gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin
teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu
süreye oniki gün ilave edilir.
(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri
Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini
yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi
hükümleri uygulanır. Ancak, (1)… Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına
alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı
hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle
birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
Ġhale üzerinde kalan isteklinin sözleĢmeyi imzalamaması
MADDE 68 – (1) İhale üzerinde kalan isteklinin son başvuru ve/veya ihale tarihinde
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme
imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi
istekliyle sözleşme imzalanabilir.
(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ancak sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç
bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. İdare,
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin son başvuru ve/veya ihale tarihinde
Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı vermesini istemek zorundadır.
(3) Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli
de, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa
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Bu fıkrada yer alan “diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde” ibaresi 16/7/2011 tarihili ve 27996
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 11 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

uyulmaması halinde, bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi
hükümleri uygulanır. Ancak, (2)… Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına
alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı
hususlar içermesi halinde, bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında
Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.
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