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Sınır değer belirlenerek ilk oturum tamamlandıktan sonra, ikinci oturumda
yapılacak değerlendirme ile sınır değer değiştirilebilir mi?
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun;
ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici
teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, anılan Kanun’un 37’nci
maddesine göre ise, ikinci oturumda ihale komisyonu, tekliflerin değerlendirilmesine
geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar vereceği, daha sonra ilk değerlendirme ve
işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçip, isteklilerin ihale konusu işi
yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında
belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata
bulunup bulunmadığını inceleyeceği ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile
birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifleri değerlendirme dışı
bırakacağı anlaşılmıştır.
Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1’inci ve 45.1.1.5’inci maddelerinde
25.01.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile de yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale
Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubunu ve geçici teminatını
usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı ve
geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarının hesaplanacağı görülmüştür.
Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve
geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate
alınacak ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarı hesaplanacaktır.
Bununla birlikte yukarıda yer alan düzenlemelere göre teklif dosyası kapsamında
sunulan teklif mektuplarının ihale dokümanı kapsamında bulunan teklif mektubu standart
formuna uygun olması ve usulüne uygun olmayan teklif mektuplarının tespit edilmesi
halinde söz konusu isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarece
hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen teklif mektubu
standart formunda isteklilerce değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı ve teklif
mektuplarının şekil ve içerik bakımından idarece düzenlenen teklif mektubu standart
formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul
edileceği anlaşılmaktadır.
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değerlendirildiğinde, isteklilerce teklif dosyası kapsamında sunulan teklif mektuplarının
ihale dokümanı kapsamında bulunan teklif mektubu standart formuna uygun olması ve
usulüne uygun olmayan teklif mektuplarının tespit edilmesi halinde söz konusu isteklilerin
tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarece hazırlanarak ihale dokümanı
kapsamında istekli olabileceklere verilen teklif mektubu standart formunda isteklilerce
değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı ve teklif mektuplarının şekil ve içerik
bakımından idarece düzenlenen teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının
teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği,
İdare tarafından birinci oturumda bahsi geçen isteklilerin teklif mektubu ile
geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı belirlemesi yapılıp teklif
mektuplarının “uygun” olarak işaretlemesi yapılsa bile, anılan Kanun’un 37’nci
maddesine

göre,
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değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile
geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit
edilen istekliler ile teklif mektupları usulüne uygun olarak düzenlenmeyen
isteklileri ikinci oturumda da belirleyip değerlendirme dışı bırakabileceği yukarıda
yer alan mevzuat hükümlerinden anlaşılmaktadır.
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