
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

TEMİZLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Üniversitemize Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile teknik
şartnamesine uygun olarak birim fiyat teklif esasına göre temizlik hizmeti satın alınacaktır.

İhale Konu Hizmet Son Teklif Verme
Tarihi ve Saati

İhale Yeri, Tarihi ve
Saati

1. 30 kişi ile iki yıl süreyle Temizlik Hizmeti Alımı
(çalıştırılacak personelin öğle yemeği, ulaşımı, temizlik
makinaları ve ekipmanı, temizlik malzemeleri ve hizmet
esnasındaki kıyafeti dahil)

18/01/2022
12:00

İdari Mali İşler Daire
Başkanlığı

18/01/2022, 14:00

1-İhale evrakı bedelsizdir. İstekliler, ihale dokümanlarını Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığında ve Üniversitemiz internet sitesinde görülebilir ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin
edilebilir.

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnız teklif edilen fiyatın yazılı
olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası ve diğer belgeler bulunacaktır.

3-Teklifler, yukarda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Üniversitemiz, İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığına teslim edilmiş olacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
I) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
II) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

III) İhale yasaklısı olmadığına dair belge ve yetkili kişi tarafından imzalanmış taahhütname,
b) Teklif mektubu,
c) Teminat mektubu; İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az %6’sından fazla olmamak üzere geçici

teminat vereceklerdir. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını
sağlamadığı gerekçesiyle Üniversite tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır. Geçici teminat olarak sunulan
teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 18/04/2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli
tarafından belirlenir.

ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İsteklinin teklifi kapsamında teklif dosyasında sunması istenen teknik şartnamede belirtilen belgeler yer
alacaktır.

e) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini
vermek zorundadır.

f)  İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce Üniversite tarafından “aslı Üniversitece
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

g) İstekliler, teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmanların marka, model listesini teklif dosyasında
sunacaklardır.

5-Bu ihale en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
6-İhale konusu hizmet alımı için kısmı teklif verilemez.
7-Üniversite, ihale konusu hizmeti ihale edip etmemekte serbesttir.


