
                                                              DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 

                                                    GÜVENLİK HİZMETLERİ İHALESİ 

 

Doğuş Üniversitesi, İşyeri sınırları içinde kalan Mekanlarının güvenliğinin sağlanması ve korunması 
Hizmetinin verilmesi  için yapılacak ihaleyi sonuçlandırmayı planlamaktadır. 

İlan Tarihi   : 12.09.2017 – 10.07.2017 
İhale Tarihi : 11.07.2017  Salı  Saat 14:00 
İhale usulü : Teklif ,Açık ihale  
 İhale Türü : Hizmet Alımı 
Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet alımı, Özel Güvenlik,18 Kişi 
İhalenin Yapılacağı yer : Doğuş Üniversitesi   Acıbadem Mah.Uzunçayır.Sok.No 2: Acıbadem/    
Kadıköy/  İSTANBUL 
Tel : 4447997 
Web : www.dogus.edu.tr 
 

                                                             DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 

                                                           ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ   ÖZEL GÜVENLİK hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 
1-İhale konusu hizmetin: 
 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet alımı, Özel Güvenlik,18 Kişi 
 
b) Yapılacağı yer : Doğuş Üniversitesi   Acıbadem Mah.Uzunçayır.Sok.No 2: Acıbadem/    Kadıköy/  
İSTANBUL 
Tel : 4447997 
Web : www.dogus.edu.tr 

 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.08.2017 

                  işin bitiş tarihi 31.01.2018 
2- İhalenin 
 
a) Yapılacağı yer : Doğuş üniversitesi ,Acıbadem yerleşkesi. Uzunçayır sok.No:2 Acıbadem/Kadıköy/İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 11.07.2017 – Salı 14:00 
 
3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak 
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 
 
 



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 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 serbest muhasebeci, 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, 
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: 
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki 
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka 
referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak 
sağlanabilir.  
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 
30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN VE BU KANUNUN UYGULANMASINA İLŞİKİN 
YÖNETMELİK ESASLARI DAHİLİNDE KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI ÖZEL 
GÜVENLİK HİZMETİ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her 
bir iş kaleminin 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. 
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
 

 



       İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Doğuş 
Üniversitesi Acıbadem Mah.Uzunçayır sok. No :2 Acıbadem /Kadıköy /İSTANBUL adreslerinden yada 
www.dogus.edu.tr  web adresinden temin edilebilir. 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar ; Doğuş Üniversitesi www.dogus.edu.tr  internet sitesi adresinde 
yayınlanacaktır. 

İhalenin Gerçekleşeceği tarih ve saat:11.07.2017-Saat 14:00 de ve Doğuş Üniversitesi   Acıbadem 
Mah.Uzunçayır.Sok.No 2: Acıbadem/ Kadıköy/  İSTANBUL adresinde yapılacak oturumda 
değerlendirilecektir. 

http://www.dogus.edu.tr/
http://www.dogus.edu.tr/

