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 AÇIK İHALE DUYURUSU 

 

1. İhaleyi açan kurum:  

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 
Paris Caddesi n°70  
Kavaklidere - Ankara 
Türkiye  

2. Sözleşme düzenleme şekli:    Ihale usulü   

3. Sözleşme konusu:  

Istalbul’daki Palais de France ve Fransa Başkonsolosluğu alanlarında bulunan binalar, toplamda 
yaklaşık 7 500 m²’lik bir yerel alan kaplamaktadır. İşbu sözleşmenin konusu, söz konusu binaların 
işletim ve bakımıyla ilgilidir. İşbu sözleşmeye göre yapılacak faaliyetler şöyledir: tesislerin bakımı, 
önleyici ve düzeltici bakım çalışmaları, ısıtma, havalandırma, klima, düşek akım, yüksek akım, 
asansör, su tesisatı ya da mutfak ekipmanları için yedek parça ve sarf malzemelerinin temini ile 
motorlu pencere sistemleri.     

4. Sözleşme dili:  

Sözleşme fransızca yazılacak olup şirketlere bilgi amaçlı bir tercümesi verilecektir. Bu çeviri hiçbir 
şekilde bağlayıcı olmayacaktır.  

Bu sözleşme için adaylığını koymak isteyen şirketler, personeli nezdinde fransızca ya da ingilizce bilen 
bir ekip şefinin mevcut olduğunu garanti etmelidir. 

Adaylık başvuruları mutlaka fransızca ya da ingilizce yazılmalıdır. 

5. Ana özellikler:  

NFX 60.010 normu 4. seviye teknik bakım sözleşmesi 

6. Uygulama alanı:  

Türkiye – Istanbul –  Palais de France, Başkonsolosluk ve Fransız Kültür Merkezi  

7. Lot sayısı:    Tek lot  

8. Sözleşme süresi:     

Toplamda 4 yılı geçmemek üzere, bir yıllık dönemler halinde zımnen bir yıl yenilenebilir. 

9. Son dosya alım tarihi:    20 Aralık 2012 

10. Teklif teslim tarihi:    28 Aralık 2012 saat 12.00 

11. Teklif dosyası alım adresi:  

Dosyalar, fransızca ve türkçe olarak konsolosluk sitesinden indirilebilir ya da Eugène 
Schumacher’den alınabilir eugene.schumacher@diplomatie.gouv.fr.   

12. Adaylarda aranan özellik ve yetenekler:  

Şirketlerle ilgili iletilmesi istenen belgeler, aday formunda detaylı olarak açıklanmıştır.    

13. Seçim kriterleri:  
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Teklifler, yukarıda ilgi gösterilen belgelerin hazırlanması ve şirketlerin teknik, idari ve mali teminatları 
göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.   

Olası bir pazarlığın ardından, ekonomik anlamda yapılan en düşük teklif, aşağıda belirtilen dengeli 
kriterlere göre değerlendirilecektir: 

 

• Teknik değer, 50 puan: bu kriter, metodoloji (çalışma) programı esas alınarak 
değerlendirilecektir,  

 
• Hizmet fiyatları, 50 puan: bu kriter, sunulan teklif ve sunulan hizmet arasındaki tutarlılığa göre 

değerlendirilecektir.  

14. Idari ve/veya teknik bilgiler a şağıda ileti şim bilgileri bulunan ki şiden alınabilir:  

M. Eugène Schumacher,  telefon: (0212) 393 38 57  - 0533 648 79 99 
 
eugene.schumacher@diplomatie.gouv.fr 
 

15. Duyuru ilan tarihi:    4 Aaralık 2012 


