“4734-3/G”
İŞ DENEYİM BELGESİ 1
(Yüklenici - İş Bitirme)

Tarih : .... /…./.….

Sayı :
1.

İdarenin adı

2.
3.
4.

İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası
İşin türü ve miktarı
Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı

5. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları,
konsorsiyum ise ortaklar ve gerçekleştirdikleri
iş kısmı ve tutarları 2
6. Teslim veya Montaj Yeri / Yerleri
7. Sözleşme Tarihi
8. a)Kabul Tarihi/Tarihleri
b)Geçici Kabul Yapılmışsa Tarihi/Tarihleri3
9. a) Sözleşme bedeli 4
b) Toplam sözleşme bedeli 5
10. Sözleşme devredilmişse
a. Devir tarihi
b. Devir tarihindeki iş tutarı 6
c. Yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranı
11. Belge Tutarı

:
:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

AÇIKLAMA: 7

Adı SOYADI
Unvanı
İMZA 8

1

2
3

Bu belge, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı maddesindeki hükümler esas
alınarak isteklinin başvurusu üzerine taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenecektir.
İş ortaklığı ve konsorsiyum için tek belge düzenlenecek ve bu belgenin asılları her bir ortağa verilecektir.
Geçici kabule konu mal alımlarında geçici kabul tarihi yazılacaktır.

4

Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, sözleşmedeki bedel yazılacaktır.

5

İlk sözleşme bedeline varsa yasal iş artışları veya iş eksilişleri dahil edilerek (Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa
ihale indirimi yapılmış) gerçekleşen toplam tutar yazılacaktır.Bir değişiklik söz konusu değil ise bu bende bir bedel
yazılmayacaktır.
Devir tarihi itibariyle yapılan işlerin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme
fiyatlarıyla tutarı yazılacaktır.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde sözleşme
bedelinden daha düşük bedelle tamamlanan işlerde (sözleşme bedelinin % 70 inden aşağı olmamak kaydıyla) bu
hususa ilişkin açıklamalara yer verilecektir.
Sözleşme tutarlarının asgari % 70’lik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirildiği işlerde
buna ilişkin açıklamalara yer verilecektir. Eğer bir açıklama yapılmayacaksa bu kısma belgede yer verilmeyecektir.
Belge,sözleşme yapmaya yetkili makam veya yetki devri yapılmış görevliler tarafından ad-soyad ve unvan belirtilerek
imzalanacak, mühürlenecektir.
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Standart Form ─TÜVASAŞ
İş Deneyim Belgesi

