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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazili malzemelerin ahmi 4734
sayih Kamu fhale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu
alim icin KDV haric birim fiyat tekliflerinizi TL uzerinden 12-06.2019 saat: 09:00'a kadar ivedi olarak
gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.
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T.C

SAGLIK BAKANL1GI

AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU

TUTAK DEVLET HASTANESI

l.KONU VEKAPSAM

1 . 1 Hastanemiz mtinferit islerinin ( evde bakim hastalannin, kan ve kan uriinlerinin ve hastaneler
arasi tibbi sarf malzemesinin tasmmasi ) yurutulmesinde mesai gunleri ile islerin gerektirdigi
hallcrde mesai disi ve tatil giinlerinde de kullanilabilecek asagida nitcligi belirtilen araflann 4734
sayi l i Kamu Ihale Kanunu kapsaminda kiralama hizmet alim isidir. Kiralanacak olan
sofb'rii idareye, akaryakitlan yiikleniciye ai t t i r .

S.No

1

Suglik I'esisi
Adi

Tutak Devlet
Hastanesi

Adet

1

Yolcu
Kapasitesi

4+1

Motor
Hacmi

1300-1600
cc Arasi

Motor
Giicii

En Az 70
Hp

Model
Yih

En Az
2016
Model ve
iistti

Kasa Tipi

Panelvan
Kamyonet

1.2. Tanimlar

1.2.1Jdare Yetkilisi: Tutak Devlet Hastanesi

1.2.2.Yiiklenici: Sozle^mc Imzalanan istekli

2. GENEL^ARTLAR

2.1.Kiralanacak tasitlar; 237 sayili Tasit Kanunu, 2918 sayili Karayollari Trafik Kanunu,
Karayollan Trafik Yonetmeligi, Karayolu Tasima Kanunu ve Karayollari Tasima Yonetmeligine
uygun olacaktir.

2.2. Araclarm cahsmalanna muteallik yetkil i mercilerden istenecek her turlu resmi belgelerin her
aracta noksansiz olmasi gereklidir. l lg i l i resmi belgeye sahip olmayan araclara ait sozlesmeler
fcsih edilerek yiiklenicinin kesin teminati irat kaydedilecektir.

2.3. Ara9lann zorunlu trafik sigortasi, motorlu tasitlar vergisi ve arac kasko sigortasi, egzoz
emisyon o'lfumu ve ara^ muayene giderleri ile diger her turlu kanuni giderler yuklcnici tarafindan
karsilanacaktir. Bu yukumlulliklerin yerine getirilmesinden yuklenici sorumludur. Hizmetin
yerine getirilmesi esnasinda bu y u k u m l u l u k l e r i n yerine getirilmemesinden kaynaklanan her turlu
cc7.a ytikleniciyc ait olup, Idarc zarara ugrarsa bu zaran yuklenici karsilayacaktir. SUruciidcn
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kaynakh kesilen trafik cezalan ( radar ,park vs. ) sUrucu tarafmdan karsilanacaktir. Kesilen
cezalar yiiklenicinin adresine teblig edildigi i^in, cezalarm yiikleniciye teblig tarihinden itibaren 3
(U9 )is giinu i^erisinde yuklenici marifetiyle Idareye ceza makbuzunun elden teslim edilmesi
gerekmektedir. Cezanm yiikleniciye tebliginden itibaren 3 (119) i§ gunii i^inde idareye elden
teslim edilmcmi$ olan cezalar yiiklcnici tarafmdan odenecektir.

2.4. Istekliler tarafmdan teklif edilecek araclarm tamami Istekli adma kayitli olmak zorundadir.
Jsteklinin herhangi bir nedenle kendine ait olmayan araclarla hizmeti siirdUrmesi durumunda
sozlesme fesih edilecektir. Ancak mevcut araclarm kaza veya anza yapmasi durumunda servis
raporu ile bu aracm 9ahstirilamayacagmm belgelenmesi halinde yukleniciye ait olmayan bir arag
cahstirilabilir.

2.5.Araplar sozlesme stiresince gorevde olmadigi siire boyunca idarenin belirledigi noktalarda
bekletileceklir. Ara^lar bakim, onarim veya anza giderimi 1901 ancak idarenin onayi sonrasmda
belirtilen alani tcrk cdebileccktir.

2.6. istekliler teklif ettigi araclara ait teknik ozellik tablosunu, ara? marka ve modelini teklif zarfi
ile birlikte sunacaktir.

2.7.KDV teklif edilen bedele dahil edilmeyecektir. K.DV aynca odeneceklir.

2.8. Ara9larla i l g i l i odemeler aylik olarak yapilacaktir. Odemeler pe§in olmayip bir onceki aym
odemesi bir sonraki ay yapilacaktir.

2.9. Yuklenici Shale konusu araclan, mucbir sebepler disinda sozlesme siiresinin bitimine kadar
^alistirmak zorundadir. Ancak; gerekli durumlarda hizmetlerin aksamamasi icin idarenin yazili
iznini almak ve ycrine aym model ve kapasitedeki araci koymak sartiyla hizmet surduriilecektir.
idarenin yazili izni olmadan arav degistirilmesi veya aym ozelliklerde olmayan ara^la hizmetin
yerine getirilmesi durumunda ucrct odenmez ve sozlesmede belirtilen cezai i^lemler uygulamr.

2.10.Kurumumuz tarafmdan kiralanacak olan araclar sotorsiiz olarak 7 (yedi) giin 24 (yJrmidOrt)
saat idarenin emrinde olacaktir.

2.11. Kiralanan araflann kazaya ugramasi veya anzalanmasi durumunda tamir, bakim ve onarim
islemlerinin l(bir) gunti asmasi halinde onarimi siiresince yuklenici tarafmdan hizmeti
aksatmayacak sekilde aym ozelliklere veya daha ust ozelliklere sahip baska bir ara9 en ge9 21iki)
takvim giinii i9erisinde temin edilecektir. Kaza veya anzadan dolayi 9ahsmayan aracm yerine 2
(iki ) takvim gunii i9inde temin edilmeyen her arac i9in yiikleniciye sozlesmede belirtilen cezai
islemler uygulamr.

2.12. Ara9larm gorev yerleri idare tarafmdan gerekli goruldiigu hallerde degistirilebilecektir.
Kiralanacak olan aratlarm 9ahstinlma sekli ve sartlan idare tasarrufunda olacaktir. Yuklenici
herhangi bir yonlendirme yapamaz.

2.13. Gidilecek yol ve guzergahm se9im yetkisi idare gorevlisine ait olup, ara9lar gorev aninda
idare gorevlisinin emrindedir. Yuklenici isin aksamasma ve gecikmcsine sebebiyet veremez. Yol
ve agirtabiat sartlanm ileri surerek ilave ticret isteminde bulunamaz.



2.14, Araflar kullamlacagi yorenin yol ve iklim sartlarma uygun sekilde olacaktir (toz, yagmur
ve soguga karsi muhafazali , kaportalan diizgun , boyah, camlan, kapilan , havalandirma ve
isitma sistemleri tamamen saglam , bakimlan yapilmis ve 9ahsir vaziyette olacaktir.)

2.15.Araclarda asagida belirtilen Karayollan Trafik Kanunu'nun ongordiigii tiim malzemeler
/avadanhklar bulunacaktir. Araclan sartname ve diger mevzuatlarda ongortilen konulardaki
eksikliklerden kaynaklanacak her turlii ceza ve giderler yiiklenici tarafmdan karsi lanacaktir.

2.15.1. Trafik seti (takoz .zincir, ^ekme halat i , reflektor v.b.)

2.15.2. Ecza fantasi /Saghk seti ( Ecza malzemesi ile birlikte )

2.15.3. Stepne (Fenni muayene standarllanna uygun saglam olacaktir.)

2.15.4. Kriko vc bijon anahtari

2.15.5. Yangin sondiirme cihazi (Fenni muayene standartlarma uygun olacaktir.)

2.15.6. Paspas vb. koruyucu malzemeler

3.YUKLENiCINiN SORUMLULUKLARI

3.1. Yiiklenici araclarla ilgili ^ikabilecek hukuki , idari, teknik vb. herhangi tiirdeki sorunun
9oztimiindcki yetki ve sorumlu luk lanni dcvrcdemez, isini bizzat takip etmek zorundadir.

3.2.Kiralanacak araflann tamir, bakim-onarim, yedek par^a, yakit, her turlii kanuni giderleri ile
anzalanan par9alarm tamiri ve degistirilmesi yukleniciye aittir.

3.3.Yuklenici araclarla ilgili yapilmasi gereken zorunluluklan Idarenin hatirlatmasma gerek
kalmaksizm takip etmek ve yaptirmakla yiikiimliidur. Yiiklenici soz konusu Yiikiimluluklcri
yerine getirdigine dair bclgelerin birer ornegini Idareye teslim edecektir.

3.4. Sozlesmeye aykin ara? cali:?tinlmasL, bakim, onanm ve tamirlerin zamamnda
yapilmamasmdan dogacak her tiirlii hukuki sorumluluklar ile 3. §ahislara, idare ve teknik ekip ve
iiyelerine verilecek zarardan yiiklenici sorumludur.

3.5. Kiralanacak ara^Iara yiiklenici tarafmdan full Kasko Sigorta Po!i9esi ve Trafik Sigorta
Poli9esi yaptinlacaktir. Kasko sigorta poli9esi ve trafik sigorta polices! bedelleri yukleniciye
aittir. Suriicii kusuru aranmaksizm oliim ve sakallanmayla sona eren kazalarda, kazada olenlerin
varisleri ile sakat kalanlara ( ii9iincii sahislara gelebilecek her tiirlii zarar ve ziyan dahil ) kasko
sigortasi tarafmdan odenebilecek en yiiksek tazminat bedeli yiiklenici firma tarafmdan poli9e
kapsamma aldinlacaktir.

Personel ve 3.6. Kiralanacak ara9lar aracm markasma gore yetkili servisin onerdigi periyodik
bakim kilometresinde veya siiresinde (hangisi once gelirse geciktirilmeksizin) o yiiklenici
tarafmdan yetkili servise rutin bakimi yaptinlacak, scrvis bakim ticretini ve varsa diger giderleri
yiiklenici odeyecektir. Periyodik bakim zamani gelen ara9lar firma tarafmdan almip bakimi
yaptinlacaktir. Ara9 bakimlan hafta i9i yapilacaksa yerine aym ozellikte ara9 temin edilecektir.
Ara9 hafta sonu bakima gotiirulursc yerine ara9 getirilmesi istenmeycccktir.

3.7. Yiiklenici kiralamaya konu ara9lar i9in idarenin belirleyecegi zamanlarda ara9 lastiklerini
mevsim sartlarma uygun o^cak sekilde ve " Ki§ Lastigi Kullanma Zorunlulugu ile i lgi l i Usul ve

\^v
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Esaslar Hakkmda Teblig " hiikumlerine ve yuriirliikte olan diger mevzuat hukiimlerine gore
temin etmekle yukumliidur . Soz konusu yiikumlulugiin yerine getirmesine dair ytikleniciye
idarece yapilacak olan teblig tarihinden itibaren 5( bes) is giinii i?erisinde yuklenicinin
sorumlulugunu yerine getirmedigi her gun i?in sozlesmede belirtilen ceza islemleri
uygulanacaktir. Yuklenici aracm bulundugu ildeki Val i l ig in talimatlan dogrultusunda ki$ lastigi
takma zorun lu luk suresi arttinldigmda buna uymak zorundadir. Aynca hi?bir durumda
araclardaki lastik dis derinlikleri yasal sminn altma dusmeyecektir. Bu kurallara uyulmamasmdan
dolayi verilecek cezayi yiiklenici karsilayacaktir. Yuklenicinin ve yiiklenici personelinin ihmali
sonucu, lastik dis derinl ikler inin yasal smirlarda olmamasi vb, sebeplerle olusacak bir kaza
sonrasi idarenin karsilasacagi maddi ve manevi davalardan kaynakll turn zararlarin odenmesinden
yiiklenici sorumlu olacaktir.

3.8. Kiralanacak ara?larm on camina Hizmet Al imi Suretiyle Tasit Edinilmesine lliskin Esas ve
Usulleri 'nin 6/f maddesi geregi , 35 puntodan az olmamak kaydiyla "Resmi Hizmete Mahsustur
Tutak il9e Devlet Hastanesi " ibaresi yazili bir levha goriinur bir sekildc konulacaktir.

3.9. Haftada 1 (bir) defa olmak iizere araclann i? ve dis temizligi, anlasmali oto yikama
servisinde yapilacak olup bcdeli yiikleniciyc aittir. Yiiklenici anlastigi, il^eler dahil, oto yikama
servislerini kurumumuza bildirecektir. Yuklenici her bir ara? i9in yikama fislerini her ay sonunda
evrak kayittan gecirecektir. Yuklenicinin ara? veya araclann yikanmasim ihmal etmesi halinde,
yikama bedell yuklenicinin hak edisinden, yasal faizi ilc birlikte, kcsilerek araclann temizligi
idare tarafmdan yaptinlacaktir. Ara? yikama bedeli, takdirini idare yapmak suretiyle.
yuklenicinin olaym gerceklestigi donemdcki ilk hak edisinden yasal faizi ile birlikte tahsil
edilecektir.

3.10. Kaza olmasi halinde gerekli beige ve dokiimanlar (kaza mahallinde tamamlandlktan sonra
yukleniciye haber verilecek, ara? ve gerekli belgeler yiiklenici tarafmdan ulastirilacaktir. Tespiti
mumktin olmaksizm aracm; bir kazaya kansmasi ya da hasara ugramasi ?izilmesi veya hcrhangi
bir sebeple zarara ugramasi durumunda i l g i l i karakolda hasar tespit ifade tutanagi tutularak, 1
(bir) hafta i?inde idare tarafmdan i lgi l i firmaya ulastirilacaktir.

3.11. Hizmet suresi sonunda yiiklenici ara?larm yipranmasmdan dolayi idaremizden tamir ve
bakim vb. talebinde bulunmayacaktir.

3.12. Yuklenici sozlesmeyi imzalamasina miiteakip 10 takvim gunti i?inde ara?lari GPS (ara?
Takip Sistemi ) cihazi takilmis halde teslim edecektir. GPS takilmamis araclar muayene kabul
komisyonu tarafmdan kabul edilmeyecektir. Yuklenici ara? takip sistemi i?in gerekli yazilim ve
alt yapiyi kendi biinyesinde olusturacaktir. Yuklenici bu cihazlarm takili oldugu ara?larm
izlenmesi ve raporlann almmasi i?in gerekli web ara yiizii baglantisi ve tiim yazihmi ile sifreleri
ve alt yapiyi Idarenin kul lanimma a?acaktir. Yuklenici web ara yiizii i?in idareye kullanici
olusturma, kullanici silme, ku l lan ic i yetki seviyelerinin belirlenmesi i?in yetki ve bilgileri
(kodlan ve/veya sifreleri) verecektir. Yiiklenici tarafmdan saglanacak Ara? Takip Sistemi
araclann ge?mise yonelik izledikleri yol la r i harita iizcrindcn gorsel veya metin seklinde rapor
olarak goriintuleyebilir ozellikte olmalidir. Bu raporlar istenildiginde tablolama programiyla ve
PI)I ; formatma otomatik cevri lebi lmel idir . idare asagida belirtilen ge?mise yonelik hareket takip
raporlarmi istediginde alabilmelidir;

a) Kontak a?ma ve kapatma saatleri ve tarihleri, b)Toplam kat edilen yol (km olarak)



b) Toplam harckct siiresi

c) Toplam durma siiresi

3.13. Yiiklenici is. bitiminde sozlesmeye konu ara^Ian kendi aldirtacaktir. Sozlesme suresi
sonunda araclann teslim alinmamasmdan kaynakli her tiirlii otopark, trafik cezasi v.s. masrafini
yiiklenici 6'der. Yiiklenici sozlesmc suresi sonunda kiralamaya konu ara9larm gee teslim almmasi
nedeniyle kiralama bedell v.b. adi altmda idareden ek ticret talep edemez.

3.14. Yiiklenici teklif vermeden once, varsa bu teknik sartnamede yer alan, yiirtirliiktcki tiim
mevzuata uymayan hususlan idareye bildirmekle ytikiimliidur. Bu teknik sartnamedeki eksik ve
hatali maddeler nedeniyle idarenin ugrayacagl maddi ve manevi zararlardan yiiklenici kusursuz
sorumludur.

3.15. Bu teknik $artnamede i k i l i k nedeniyle tereddiide dusiilen durumlarda, Tutak Devlet
Hastanesinin menfaatine olan madde bazahnir .

4. TA§IT TEKNiK OZELLIKLERI

4.1. Araclarm i? vc dis aksam ve donanimlarmda; 9arpik, cizik, defo vb. kusur olmayacaktir.

4.2. 2014/6814 Sayili Bakanlar K u r u l u Karan geregince ara9larm yerli muhteva orani WSO'nin
altmda olmayacaktir. 2006/10193 sayih Bakanlar Kurulu Karanyla yurtirliige giren "Hizmet
Ahmi Suretiyle Tasjt Edini lmesine tliskin Esas ve Usuller" geregi; yabanci menseli binek ve
station- Wagon cinsi tasitlar kiralanmayacaktir. (Yerli muhteva orani 9650'nin altmda kalan
tabular yabanci menseli sayilir.) Bil im, Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi Sanayi Genel
Miidurliigunce yerli muhteva orani 9650'nin altmda oldugu belirlenen binek ve station-wagon
cinsi tas.it.lar kiralanmayacaktir.

4.3. Kiralanacak, ara9lar 4 (dort) kapil i ve araclarm ?ift tarafta arka kayar kapilan olacaktir. 4.4.
Araclar dizel motorlu olacaktir.

4.5. Kiralanacak araflann model yih en az 2016 olacaktir.

4.6. Her bir arac motor silindir hacmi en az 1300 cc en cok 1600 cc olacaktir.

4.7.Ara9larm her birinin giicii minimum 70 hp olacaktir.

4.8. Araflarm vites sayisi en az 5 ileri 1 geri olacaktir.

4.9. Araclarda Anti Blokaj (ABS) fren sistemi olacaktir.

4.10. Araclarda Elektronik Patinaj Onleme Sistemi (ASR) olacaktir.

4.11. Ara£larda otomatik a^ilip kapanabilen on camlar olacaktir.

4.12. Araclardaki biitiin koltuklar i^ in emniyet kemeri bulunacaktir.

4.13. Ara9larda en az 1 adet suriicii i9in ve 1 adet de yolcu guvenligi i9in hava yastigi
bulunacaktir.



4.14. Araclarda isitma sistemi ve elektronik -mekanik turn gostergeler 9ali§ir vaziyette olacaktir.
4.15. Araclarda mcrkezi kilit olacaktir.

4.16. .Araclarda ulkemiz yururlukteki mevzuatimn zorunlu tuttugu tiirn giivenlik onlemleri
bulunmahdir.

S.KABUL VE MUAYENE

5.1. Hastanemiz biinyesinde kurulacak olan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafmdan bu teknik
sartnamede belirtilen §artlar dahi l inde kabul edildikten sonra hizmete almacaktir. Uygun
6'zellikleri saglamayan araclar kabul edilmeyecektir.

5.2. Araclar servis bakimlan yapilmis olarak yedek anahtarlan ve her bir ara? icin ihale
dokumamnda ve mevzuat geregi (ruhsat, sigorta ve kasko policesi, vergi makbuzu, tutanaklar vs.)
bulunmasi gereken biitun evraklarm oldugu duzenli bir dosya halinde teslim edilecektir.

5.3. Her hak edi§ doneminde muayene ve kabul te§kilati tarafmdan araclara ait GPS raporlarma
istinaden hak edis. icmali duzenlenerek bu icmalin ekinde GPS raporu olmayan odeme emirleri
odeme yapilmadan iade edilecektir.


