İHALE İLANI
T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Temizlik Hizmeti alımı, 06 Aralık 2020 tarih ve 31326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Demiroğlu Bilim Üniversitesi İhale
Yönetmeliğinin 16.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2021/001
1. İdarenin
a) Adresi
: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:120/1 ŞİŞLİ – İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 0212 213 64 83/116 – 0212 272 51 85
c) Elektronik posta adresi
: info@demiroglu.bilim.edu.tr
ç) İhale dokümanının temin edilebileceği adres
: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:120/1 ŞİŞLİ – İSTANBUL,
(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
2. İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve miktarı
:Temizlik Hizmeti Alım İhalesi
b) Yapılacağı Yer
:T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Yerleşkeleri
c) Hizmetin Süresi
: 01.03.2021 tarihinden 01.03.2022 tarihine kadar
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:120/1 ŞİŞLİ – İSTANBUL (Rektörlük Binası)
b) Tarihi ve Saati
: 08.02.2021, 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
ayda alınmış tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda kayıt ve faaliyet belgesi)
4.1.2. İlgisine göre tüzel kişiliğinin 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. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Banka Referans Mektubu. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması
zorunludur.
4.2.2. İsteklinin 2018 ve 2019 yılsonu beyannameleri, YMM ve SMMM kaşeli olmalıdır.
4.2.3. İstekli son 5 yılda temizlik sektöründe faaliyet göstermiş olmalıdır.
4.2.4. Vergi Dairesinden alınacak olan Borcu Yoktur Yazısı ibraz edilmelidir.
4.2.5. SGK Dairesinden alınacak olan Borcu Yoktur Yazısı ibraz edilmelidir.
4.2.6. 2019 Yıllık Cirosu minimum 100.000.000 TL olması gerekmektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İSO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi Belgeleri.
4.3.2. Hizmet verdiği üniversitelerden son 3 yıla ait referans mektubu istenmektedir.
4.3.3. Aktif hizmet verilen projeler arasında en az 3 farklı Yükseköğretim Kurumunda yer almalıdır.
4.3.4. İstekli firmanın kendisi adına İstanbul ilinde bordrolu ve aktif çalışan toplam personel sayısı 5.000’in altında
olmayacaktır. Bunu belgelendirmelidir.
4.3.5. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren
belgeleri veya devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin
gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet
işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü temizlik
hizmeti alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
8. Teklifler, ihale tarihinde ihale saatinden 1 saat öncesine kadar T.C. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali
işler Daire Başkanlığına teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İsteklilerden geçici teminat ve kesin teminat alınacaktır.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

