
İHALE İLANI 

İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ 

Güvenlik Hizmeti  Alımı, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanuna Ek 
Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 25/e maddesine göre pazarlık usulü 
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1-İDARENİN  
 
Adı    : İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 

Adresi  : D.E.Ü. 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Kampüsü İnciraltı Mah. Mithatpaşa   
Cad. No: 58-5 Z Balçova, İZMİR     

Telefon ve faks numarası :  0 232 299 41 33 

Elektronik posta adresi  : satinalma@ibg.edu.tr 

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.ibg.edu.tr 

2-İHALE KONUSU HİZMETİN  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Güvenlik Hizmeti Alımı 12 Ay 

b) Teslim yeri : İzmir Biyotıp Ve Genom Merkezi Binası   

c) Teslim Tarihi  : ………………………… 

3-İHALENİN  

a) Yapılacağı yer  : İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ Toplantı Salonu (3002) 

b) Tarihi ve saati  : 07.02.2023 Salı günü saat 10:30 

      

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) 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, 

4.1.2. İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.3. İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu 
ile bu mektuba ilişkin banka teyit yazısı veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İzmir 
Biyotıp Ve Genom Merkezi (İBG) Muhasebe Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 



4.1.5. Bu İlanın 4.2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen, içeriği  6550 Sayılı Araştırma Altyapıları 
Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Madde 18’de düzenlenen Ekonomik Mali Yeterlilik ve Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri, 

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter 
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş 
ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu 
ilanın 4.1.1.  maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi 
ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak 
zorundadır. 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1.İsteklinin teklif ettiği bedelin %5' inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış 
nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka 
referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra 
düzenlenmiş olması zorunludur.  

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu 
yeterlik kriteri sağlanabilir.  

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri 
(Standart Form-Bilanço Bilgi Formu) sunması gerekmektedir. 

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren son iki yıla ait toplam cirosu.  

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İdari Şartnamenin 7.5 maddesinde geçen  ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla 
ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya  

b) 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. 

 4.3.2. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 
kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla 



ilgili iş deneyimini gösteren belgeler ile devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin 
tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 
işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler.  

İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler teklif edilen bedelin % 35'den az 
olmamalıdır.  

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, 
istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı 
toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş 
ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş 
olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması 
halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim 
tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş 
deneyim tutarını sağlaması zorunludur.  

4.3.3. İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye 
yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri (valilikten alınmış geçerli özel güvenlik izni ve 
güvenlik hizmeti verecek personele ait özel güvenlik görevlisi çalışma izni dahil) sunmalıdır 

4.3.4. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve 
nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeleri sunmalıdır. 

4.3.5. İhale konusu hizmete ilişkin yönetici kadrosu (varsa) ile işi yürütücek teknik ve/veya personelin 
eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler.  

4.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1 Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak yapılan güvenlik hizmeti işleri 
benzer işler olarak değerlendirilecektir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00.-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı aynı 
adresten satın alınabilir veya ihale doküman bedeli açıklaması ile İZMİR BİYOTIP VE GENOM 
MERKEZİ  T.C. Ziraat Bankası Dokuz Eylül Şubesi TR 5600 0100 1506 8396 9364 5064 nolu 
hesaba yatırılması ve doküman almaya gelindiğinde makbuzlarının sunulması gerekir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ D.E.Ü. 15 
Temmuz Sağlık ve Sanat Kampüsü İnciraltı Mah. Mithatpaşa Cad. No: 58-5 Z Balçova, İZMİR 
adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 



9- İstekliler tekliflerini, hizmet kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif bedelinin %2’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 – YetmişBeş (rakam ve yazıyla) 
takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


