TARİHİ HALILRININ TEMİZLİĞİ, KONSERVASYONU VE RESTORASYONU
HİZMET ALIMI İŞİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MÜZECİLİK VE TANITIM BAŞKANLIĞI

Tarihi Halıların Temizliği, Konservasyon ve Restorasyonu Hizmet Alımı TBMM
Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile
Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliğinin 22. maddesine açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa)
2-İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı Yer
c) Teslim tarihi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: 2016/175216
: Vişnezade mahallesi Dolmabahçe Sarayı 34347
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
: 2122369000 - 2122590326
: ----: -----

: 30 adet Tarihi Halıların Temizliği, Konservasyon ve
Restorasyonu Hizmet Alımı İşi.
: Yüklenicinin atölyesi.
: İşyeri tesliminden itibaren 190 (yüzdoksan) takvim
günüdür
: İdari ve Mali İşler Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı
Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul
: 01/06/2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. 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,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; teklif edilen
bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Tarihi halı temizliği (konservasyon
yada restorasyona yönelik) veya tarihi halı konservasyonu veya restorasyonu.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası)karşılığı İdari ve
Mali İşler Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul adresinden
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Başkanlığı Dolmabahçe Sarayı
Kızlarağası Binası Beşiktaş İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir kalem miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %5’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
14.İhalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri ile Yönetmeliğin atıfta bulunduğu
hükümler hariç, 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
15. Diğer hususlar:
İstekliler doküman bedelini TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı T.C. Ziraat Bankası TBMM
Şubesi TR87 0001 0009 0303 2984 6760 01 no.lu hesaba yatıracakları dekont karşılığında
İdari ve Mali İşler Başkanlığı (Mali İşler) Dolmabahçe Sarayı Kızlarağası Binası
Beşiktaş/İstanbul biriminden alacaklardır.

