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DAYANIN ÖZPrİ __: hBakanlığı Adana Tedarik Bölge Başkanlığı,nın

-tarihli"

ihalesinde Mandalina Alımı işi ile "-
|lE" İhalesinde Karnabahar ve Pırasa Alımr işi ihalesi iizerinde kalan ve alım tarihi?
itibariyle kesinleşrniş"ılergiborçu b}ılunduğundan bahisle sözleşme imzalayamayarı davacı
tarafııdaİı,5 Kısım Meyve Alım ihalesine ait 10.000,00-TL geçici teminat mektubu ile 8
Krsım Sebze ahm-İhalbsinb ait 10İ00,00-TL geçici teminat mekhıbunun irat kaydediimesi
üzerine faz|adan irat kaydedilen geçici teminatrn iadesi talebiyle yapdan-başvurunur reddine
dair DBakanlığ Tedarik Hizmetleri Genel Müdıirlüğübünıntarih ve
E:Il sayılı işleminin, u§ule ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi
istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Dava konusu işlemin usule ve yasayauygun o1duğu ileri sünilerek
davanrn reddi gerektiği savunulmaktadır.

TtIRI( MİLLETiAI}INA
Karar veren Ankara |. İ,dare Mahkemesi'nce, dava

görüşüldü:
dosyası inceienerek işin gereği

Dava, Bakanlığı Adana Tedarik Bölge Başkanlığıhın tIİ
tarihli " 'ihalesinde Mandalina Alımı işi ile "-'
Ihalesinde Karnabahar ve Prrasa Alımı işi ihalesi üzerinde kalan ve alim tarihi itibariyle
kesinleŞmiŞ vergi borcu bulunduğundan bahisle sözleşme imza|ayamayan davacı tatafından,
5 Krsım Meyve Alım ihalesine ait 10.000,00-TL geçici teminat mektubu ile 8 Kısım Sebze
Alım İhalesine ait 10.000,00-TL geçici teminat mekfubunun irat kaydedilııesi iizerine
fazladan irat kaydedilen geçici teminatın iadesi talebiyle yapılan başwrunun reddine dair

Bakanlığı Tedarik Hizmetieri Genel Müdürlügü'niin e hrih ve
Eı-şaylı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

4734 sayıirr Kamu İhalç Kanunu'nun "İhaleye katılımda yeterlik kurallarr" başhklı
l0'uncu maddesinde "...Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: ... d)
TiirkiYe'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hük-umleri uyannca kesinleşmiş vergi borcuolaır.

Kurum, dördüncü fikranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu
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