
   1  

Eğitim Sen - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Merkez Binası Tadilat İşleri 

YAPIM İŞİ’NDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME 

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1- İşverene ilişkin bilgiler 
1.1- : İşveren: 

a) Adı: Eğitim Sen - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası  

b) Adresi: Willy Brant Sk. No:13 ÇANKAYA / ANKARA  

c) Telefon numarası:3124390114  

d) Faks numarası: 3124390118  

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ahmet ATABEY 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat 

kurmak suretiyle temin edebilirler.  

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler 
2.1.İhale konusu danışmanlık hizmetinin;  

a) Adı: Eğitim Sen - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Merkez Tadilat İşleri 

b) Miktarı (fiziki)ve türü:  

2900 m2 kapalı alanlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel Merkez Binası’nda Ö 

Teknik Şartnameler’de belirtilen Yapım, Onarım, tadilatlarının yapılması işidir.  
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. 

c) Yapılacağı yer: Willy Brant Sk. No:13 Çankaya-Ankara 

 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler 

3.1.  
a) İhale usulü: Belli istekliler arasında ihale  

b) Tekliflerin sunulacağı adres: Eğitim Sen - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Genel 

Merkezi  
3.2. Teklifler, davet mektubunda belirtilen ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine 

kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.  

Madde 4- İhale dokümanının kapsamı 
4.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:  

a) İdari şartname.  

b) Genel Teknik şartname.  

c) Sözleşme tasarısı. 

d) Özel Teknik Şartname 

e) Projeler  

e) Mahal Listesi  

f) İş Programı Örneği 

 

4.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile 

isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının 

bağlayıcı bir parçasıdır.  

4.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin 

verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. 

İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz.  

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 
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Madde 5- İhaleye girebilmek için gereken belgeler 
5.1. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planını açıklayan bir raporu teknik teklifleri 

içerisinde vereceklerdir.  

5.2. İsteklilerin iş ile ilgili "İş Programı"nı teknik tekliflerinin ekinde, örek iş programına uygun bir 

şekilde vereceklerdir.  

5.3. İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri yönetici ve teknik personeli, bunların görevlerini, 

deneyim ve özgeçmişini teknik teklifleri içerisinde bildirecektir. Bu bildirime, önerilen personelin 

özgeçmişleri, diploma veya mezuniyet belgeleri, genel ve mesleki deneyim sürelerini ve isteklinin 

bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgeler eklenir. Ancak, istekliler taahhüt ederek temin 

edecekleri personeli "teknik personel bilgileri özet tablosunda" belirterek, özgeçmişlerini 

sunacaklardır. Bu personel için isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin 

sunulmasına gerek bulunmamaktadır.  

Madde 6 - Teklif hazırlama giderleri 
6.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini 

hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez  

Madde 7 - İhale konusu iş hakkında bilgi edinme 
7.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde 

girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve 

çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.  

7.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim 

şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin 

miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman 

bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer 

unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.  

7.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği 

ilgili yerlere girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.  

7.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre 

hazırladığı kabul edilir.  

Madde 8 - İhale dokümanında açıklama yapılması 
8.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç 

duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama 

talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  

8.2. Talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az 2 

gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına 

gönderilir, iletilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.  

8.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği 

belirtilmez.  

8.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra doküman gönderilenlere ihale dokümanının bir 

parçası olarak verilir.  

Madde 9 - İhale dokümanında değişiklik yapılması 
9.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin 

hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya 

eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname 

düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının 

bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.  

9.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde 

ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.  

9.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması 

halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün süreyle zeyilname ile 

erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının alınmasına ve teklif alınmasına devam 

edilecektir.  
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9.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler 

tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.  

Madde 10 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 
10.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin 

yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği 

hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.  

10.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek 

duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.  

10.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler 

açılmaksızın isteklilere iade edilir.  

10.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.  

Madde 11 - İş ortaklığı 
11.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.  

11.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak 

bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip 

ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot 

ortak olarak belirlenir.  

11.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair 

pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber 

sunacaklardır.  

11.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin 

imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.  

11.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine 

getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.  

Madde 12 - Konsorsiyum 
12.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

Madde 13 - Alt yükleniciler 
13.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt 

yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 14 - Teklif ve sözleşme türü 
14.1. İstekliler tekliflerini, belirtilen iş kalemlerinin her birinin yapılması, tamamlanması, yani işin 

tamamı için vereceklerdir.  

Madde 15 - Kısmi teklif verilmesi 
15.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

Madde 16 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 
16.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. / 6 md.)İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam 

tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası 

kullanılacaktır  

Madde 17 - Tekliflerin sunulma şekli 
17.1 - Teklifi oluşturan belgeler  

17.1.1. İstekli tarafından hazırlanacak olan teklif, aşağıdaki dokümanı içerir:  

a) Mali teklif  

- Teklif mektubu  

- Geçici teminat (istenmişse)  

b) Teknik teklif  

Bu şartnamede sayılan, teklif mektubu ve geçici teminat dışındaki, diğer belgeler ve teknik 

teklif formları. 



   4  

17.1.2. İhale konusu danışmanlık hizmeti için teklif edilen bedelin yer aldığı teklif mektubu18.1 ile 

istenmişse geçici teminat isteklinin mali teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine "Mali Tekliftir" 

yazılmak suretiyle bir zarfa konulur  

17.1.3. Teknik değerlendirme için istenilen diğer tüm belgeler, isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu 

teklif, üzerine "Teknik Tekliftir" yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa veya pakete konulur.  

17.1.4. Her iki zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi 

ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanarak 

mühürlenir veya kaşelenir.  

17.1.5. Mali teklife ilişkin zarf ile teknik teklife ilişkin zarf, bir araya getirilerek ayrı bir zarf veya 

paketin içine konulur. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık 

adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan 

yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya kaşelenir.  

17.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında 

İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve 

açılmadan istekliye iade edilir.  

17.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin 

ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme 

nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler 

değerlendirmeye alınmaz.  

17.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme 

tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme 

tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.  

Madde 18 - Teklif mektubunun şekli ve içeriği 
18.1. Teklif Mektubunda;  

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,  

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,  

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,  

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de 

faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,  

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce 

imzalanmış olması,  

zorunludur. 

18.2. İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından 

veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.  

Madde 19 - Tekliflerin geçerlilik süresi 
19.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  

19.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar 

uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin 

teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.  

19.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici 

teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale 

getirir.  

19.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.  

Madde 20- Teklif fiyata dahil olan giderler 

20.1. Her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri 
20.2. 24.1 maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin 

oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul 

edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.  

20.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), 

ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.  

Madde 21 - Geçici teminat 
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21.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.  

21.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin 

uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı 

tarafından karşılanabilir.  

21.3 Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 

teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.  

21.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen 

katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

Madde 22 - Teminat olarak kabul edilecek değerler 
22.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:  

a) Tedavüldeki Türk Parası.  

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.  

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler. 

22.2. 26.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden 

nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden 

teminat olarak kabul edilir.  

22.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi 

kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri 

teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.  

22.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu 

tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart 

formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.  

22.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.  

22.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz.  

Madde 23 - Geçici teminatın teslim yeri 
24.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İşverene sunulur.  

Madde 24 - Geçici Teminatın iadesi 
24.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait 

teminat mektupları, ihaleden sonra İdare tarafından bekletilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise 

hemen iade edilir.  

24.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi 

imzalaması halinde iade edilir.  

24.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı 

ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.  

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN 

HUSUSLAR 

Madde 25- Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi 
25.1. Teklifler, davet mektubunda belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) 

verilecektir.  

25.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:  

25.2.1. İhale komisyonunca davet mektubunda belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate 

kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.  

25.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde 

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, 

ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, 



   6  

mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir 

tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.  

25.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Teknik tekliflere 

ait zarflar açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir 

tutanakla tespit olunur. Bu tutanağın onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca 

onaylanmış bir sureti, imza karşılığı verilir. Mali teklifleri içeren zarflar ise isteklilerle birlikte hazır 

bulunanlar önünde bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca toplu halde paketlenip, 

mühürlenerek, imzalanır ve muhafaza altına alınır. Bu aşamada, teklifi oluşturan belgelerde 

değişiklik yapılamaz, varsa eksik belgeler tamamlanamaz, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar 

verilmeksizin, teklifler kapsamlı olarak değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.  

25.2.4. İhale komisyonu öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas bütün belgelerinin ihale 

dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceler. Belgeleri eksik 

olduğu bu Şartnamenin 29.2.3.maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin 

değerlendirme dışı bırakılır.  

25.2.5. Teknik teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi 

eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak 

istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin 

niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama 

süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve 

geçici teminatları gelir kaydedilir.  

25.2.6. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan 

belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi 

itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.  

25.2.7. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda, belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olan 

isteklilerin, ihale dokümanında belirtilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik 

puanları belirlenir. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere ait 

teklifler değerlendirme dışı bırakılır.  

25.2.8. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen ya da asgari teknik 

puanın altında puan alan isteklilere tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin 

açılmaksızın, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği 

Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara bildirilir.  

25.2.9. Değerlendirme Teknik ve Mali olmak üzere iki aşamada yapılır. Önce Teknik daha sonra da 

Mali Teklif değerlendirilir.  

Madde 26 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi 
26.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve 

değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama 

isteyebilir.  

26.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında 

öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu 

sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.  

26.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.  

Madde 27 - Teknik değerlendirme kriterleri 
27.1. Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki 

sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu 

ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.  

KRİTER 

a) İş için önerdikleri yöntem ve çalışma planı   

b) Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri 

ALT KRİTERLER  

1) İşin nasıl yapılacağı:  

2) İş programı:  
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      3) İstihdam durumu (kendi personeli/taahhüt): 

 

Madde 28 - İhalenin sonuçlandırılması 
28.1. İsteklilere ait teknik ve mali teklifler incelenerek Teknik dokümanları eksiksiz, mali açıdan en 

uygun verilen teklif değerlendirmeye alınacaktır. 

Madde 29 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi 
29.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal 

etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına 

girmez.  

29.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.  

29.3. Teknik veya mali değerlendirme sonucunda üçten az isteklinin kalması halinde ihale iptal edilir.  

Madde 30 - İhalenin karara bağlanması 
30.1. Bu şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu, ihale mali açıdan en uygun olan 

isteklinin üzerinde bırakılır.  

Madde 31 - Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi 
31.1. İsteklilere bildirilen kesinleşen ihale kararının ekinde, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale 

komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.  

Madde 32 - Sözleşmeye davet 
32.1.Kesinleşen ihale kararından itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye 

imzalamaya davet edilir  

Madde 33 - Kesin teminat 
33.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 3'ü oranında 

kesin teminat alınır.  

33.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, 

ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın 

ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.  

Madde 34 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 
34.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün 

içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), 

(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal 

yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan 

sonra geçici teminat iade edilecektir.  

Madde 35 - İkinci en yüksek toplam puana sahip istekliye bildirim 
35.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, İkinci en uygun 

teklife  sahip isteklinin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de 

görüşme yapmak suretiyle sözleşme imzalanır.  

Madde 36 - İhalenin sözleşmeye bağlanması 
36.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale 

yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye 

verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep 

edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.  

36.2. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar 

tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından 

sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme 

nüshası düzenlenir.  

36.3. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri 

yükleniciye aittir.  

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR 
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Madde 37- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar 
37.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.  

a) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihleri ile gecikme halinde alınacak cezalar,  

b) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,  

c) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş 

artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,  

ç) İş ve işyerinin sigortalanmasına ilişkin şartlar.  

d) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.  

e) Anlaşmazlıkların çözüm şekli. 

Madde 38 - Fiyat farkı 
38.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, 

mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek 

suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat 

farkı hesaplanacaktır.  


