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T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı   : 17793936-934.01.11- 
Konu : Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMA/ŞAHIS

Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları ile Spor Faaliyetleri vb. için düzenlenecek olan tüm 
etkinliklerde ulaşımın sağlanabilmesi için şehir içi ve şehirlerarası Araç Kiralama Hizmeti alımı 
işini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesi (d) bendi gereğince satın alınacaktır. 
Firmanız/Şahsınız tarafından verilecek teklifler KDV Hariç olmak üzere aşağıda yer alan Fiyat 
Teklif Cetvelini özenle doldurulup kaşeli ve imzalı olarak en geç 31.01.2019 tarihinde saat 
15:00'a kadar SKS Daire Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet FİDAN

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanı V.

Sıra 
No

Hizmetin Adı Açıklama Birimi Miktarı Birim 
Fiyatı 
(TL)

Teklif Tutarı 
(TL)

1

Araç Kiralama 
Hizmeti Şehirler 
Arası ( 45 kişilik 

otobüs)

Teknik 
Şartnameye 

uygun olacaktır. Km 9.000

2

Araç Kiralama 
Hizmeti Şehirler 
Arası (25 kişilik 

midibüs)

Teknik 
Şartnameye 

uygun olacaktır. Km 5.000

3
Araç Kiralama 

Hizmeti Şehirler arası 
(17 kişilik minibüs)

Teknik 
Şartnameye 

uygun olacaktır. Km 5.000

4
Araç Kiralama 

Hizmeti Şehir İçi (17 
kişilik minibüs)

Teknik 
Şartnameye 

uygun olacaktır. Km 3.000

Genel Toplam

NOT:
1.Teklif formunda teklifin süresi, teklif edilen bedeli rakam ile yazılmalı, üzerinde kazıntı ve 
düzetme bulunmamalıdır. Ad, Soyadı veya Ticaret Unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişiler 
tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmadır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 28/01/2019-1857

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Mevcut Elektronik İmzalar
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2.Teklif fiyatı TL (Türk Lirası) olarak verilip, birim fiyatları KDV hariç olarak verilmelidir.
3.Tekliflerin yazılı ve kapalı zarf içerinde olması (faks yolu ile gönderilen teklifler kabul 
edilmeyecektir) zorunludur.
4. Alımı yapılacak olan mal/hizmete ait teknik şartname varsa teknik şartnamedeki esasların 
tamamen okunup kabul edildiğine dair ibare teklif mektubu ekinde imzalanmış ve kaşelenmiş 
olarak verilmelidir. 
5.Teklifler yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. Gerekli görüldüğünde imza sirküleri 
eklenmelidir.
6.Firmalar taahhüt edilen araç hizmet alımı için, görevlendirilecek araçların ruhsat 
fotokopilerini ve araç sürücülerinin sürücü belge fotokopilerini görevden en az iki (2) iş günü 
önce idareye bildirecek olup, 3 (üç)üncü günde araçların idarenin belirttiği sayıda ve hareket 
noktasına ulaştırılacaktır.  Saati idare tarafından belirtilecektir.   
7. Araç hizmet alımı peyderpey alınacaktır. İş bitiminden sonra Maliye bakanlığının bütçe 
serbestliği doğrultusunda yükleniciye/firmaya ödeme yapılacaktır. 
8. Teklifler Kapalı Zarf içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kampüs 
yerleşkesinde bulunan birimimize ilan süresi içerisine teklifler teslim edilecektir. 
9. Hizmet verecek araçların geçerli Yetki Belgeleri olmalıdır.
10. İşin hizmet süresi 11 Şubat-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 

EKLER :
Teknik Şartname (3 sayfa)



ARAç rİnaı,aıvıı. rrİznıroT ALIMI İşİ rnxNİr şınrNavrnsİ

Madde 1- İşin Konusu:

1.1. Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarda öğrenim gören öğrencİlerİn teknİk araŞtrrma

kültürel hizmet, spor faaliyetlerinde kullanılmak izere şehir içi ve şehirlerarası öğrencilerin

taşıması için araç kiralama hizmeti alımı işidir.

Madde 2. Araçlarda bulunacak özellikler
2.l.yüklenici tarafindanhizmet için verilecek araçlar öncelikle Tüm KaraYolları Trafik Kanun

ve Tüzüğüne uygun efl az2072 veya üzeri model olacak, Otobüsler 45 kişilik, midibüsler 25

kişilik ve minibüs|et I7 kişilik koltuk saylsı olacaktır.

2.2. Araç|arın, Trafik sigoıtası, kaskosu ve araçların taşıt kaza koltuk sİgortasını faalİyet İÇİn

yola çıkacak araç, yo|a çıkmadan önce taahhütname ve idareye belgeleri teslim edecektir.

2.3. Araçların, sigortaları, bakımların yapıldığı ve arafrarın yola çıkmasına engel olmadığı daİr

taahhütnamesinin yola çıkmadan önce idareye teslim edecektir.

2.4. Araç|ar bakımlı, temizve yeni durumda olacak, üzerinde Karayolları Trafik nizamnamesinin

öngördüğü tüm malzemeler (Takoz , Zincir, çekme halatı, sağlık setİ, yangın söndürme cİhazı vs.)

bulunduracaktır.

2.5. Araçların lastikleri, mevsim şartlarına uygun olacak, araçta yedek lastik de

bulundurulacaktır.

2,6. Araçlann ısltma, havalandırma ve klima sistemleri tam ve eksiksiz çalışır durumda olacaktır.

2.7. Araç|arın içinde bulunan her yolcu için koltuklarında emniyet kemeri bulunacaktır.

2.8.Araç|arda resim, slogan veya reklam içerİklİ yM|, resim yapıştırma, poster vb.

bulunmayacaktır. Ancak, İdaremizce gerekli görülmesi halinde Üniversitemiz ye aracı kullanan

grubun bilgilerini içeren pankart ya dabroşür asılabilecektir.

2,9. Araç|arın kilometre saatinde bozulma olur ya da herhangİ bir hata tespİt edİlİr İse İdaremİzce

yapılan seyahate ilişkin tahmin yapılacaktır. Bu tahmin. Karayolları Genel Müdürlüğü Yön

mesafeleri dikkate alınarak yapılacaktır.Ödemeye esas kilometre rakamı bu olacaktır.
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2.10. Araç|arda çay-kahve makinesi ve buzdolabı bulundurulacaktır.

2.1l. Araç|arda koltuk saylsma göre en az I enfaz|a2. bagaj alma kapasitesine sahip olmalıdır.
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2.12. AraçIarda gezi ve seyahatlerde kullanılacak çalışır vaziyette seslendirme sistemi ve

mikrofon olacaktır.

Madde 3. Genel Hükümler

3.l.yüklenici acil ve geçerliliğine idarenin karar vereceği arızi ha|ler dıŞında idarenin Yazı|ı

onayl olmadan kesinlikle araç değiştirmeyecektir

3.2.yüklenici görevlendirilecek araç|arınruhsat fotokopilerini ve araÇ sürücülerinin sürücü belge

fotokopilerini görevde n en az iki (2) iş günü önce idareye bildirecektir.

3.3.Aracın trafiğe çıkması için yapılması gereken tüm yasal yükümlülükler, ödenmesi gereken

harçlar, vergiler, fenni muayene) egzoz emisyon ölçümleri yüklenicinin sorumluluğunda olacak,

ruhsat plaka vs. işlemleri yüklenici tarafindan yaptırılacak ve masrafları Yüklenici tarafindan

ödenecektir

3.4.Aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi, Zorun|u Trafik Sigortası, Kasko ile Ferdi Kaza Koltuk

Sigortası ve İhtiyarı Mali yükümlülükler yükleniciye ait olacak ve masraflar yüklenici tarafindan

karşılanacaktır. Taşıtın sürücüsü ile yolcuların ve üçüncü şahısların yara\arırıa ve ölümü halinde

ödenecek tazminat miktarı sigorta poliçelerinde gösterilecektir. Yüklenici söz konusu

yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerin birer ömeğini işe başlarken İdare'nin ilgili

birimine vermek zorundadrr.

3.S.Aracın ar|za veya kaza nedeniyle göreve çıkamayacak veya devam edemeyecek durumda

olması halinde aıacm en fazla dört (4) saat içinde bakım ve tamirinin yapılması gerekmektedir.

Arızanın giderilmesi işin gerekli olan zamaIı diliminde yolcuların mağdur olmaması iŞin en

yakın dinlenme tesisine, tesisin olmadığı veya bir saat mesafeden uzak olduğu durumlarda ise

asgari ihtiyaçlarını (tuvalet, yiyecek ve içecek temin edebileceği) giderebilecekleri bir Yere

ulaşmalarını sağlamakla yükümlüdür" Bu surenin yetmeyeceği anlaşıldığında Yüklenici derhal

aynı şartlara uyan yeni araç temin edeçektir.

3.6.Stırücüden kaynaklanan trafik cezaiarı yüklenici tarafindan ödenecektir.

3.7.Araçtankaynaklanacak tüm maddi ve manevi zarar|at (idareye ve üÇüncü Şahıslara verilen

zararlarda dahi) yüklenici tarafindan karşılanacaktır.

3.8. İdarenin öngöımesi halinde "ğüklenici hiçbir itirazda bulunmadan sürücüYü değiŞtirmekle
l.. l t.yukumluour.

3.9. Aracın personel, yakıt her türlü bakım, onarlm, lastik, tüm yedek parçave yağlama giderleri

Yüklenici tarafindan karşılanacaktır.
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3.10. otoyol, feribot, köprü gibi vb. her türlü geçiş ücretlerİ yüklenİcİ tarafindan karşılanacaktır.

3.ll.Seyahatin uzunluğuna göre araçta seyahat suresince en az iki şofor ve bir hizmetli Personel

bulunacak ve bu personellerin konaklama, beslenme ve her türlü giderleri Yüklenici taraflndan

karşılanacaktır.

3.|2. Ar aç personeline ait kıyafet yüklenici taraflndan sağlanacaktır.

3.l3.Araçlarda bulunan kışın kullanılacak ısıtma webostasın|n, yazLn kullanılacak klima soğutma

sisteminin çalışmasından dolayı oluşacak yakıt fiyat farkı yüklenici tarafindan karŞılanacaktır.

3,14. Hizmet verecek araç|arıngeçerli Yetki Belgeleri olmalıdır.

3.15. Araç personeli tutum ve davranışlarında görgü kurallarına uygun hareket edecektir.

Madde 4,Hızmetim Yürütme Şekli

4.1. yükleniciye iş için en az 3 (tıç) gtin öncesinden yapılan bildirim yazısında, araÇ SaYlsl,

ekibin ilk biniş noktası, gizergdhve seyahat takvimi ile dönüşte seyahatin sonlanacağı nokta ile

ekip sorumluları bildirilecektir. Aksi bir durum bildirilmedikçe ekip sorumlusu aynı zamanda

araç sorumlusu olacaktır.

4.2. yükleniciye yapılan bildirimde bildirilen yol güzergöh ve seyahat takvimine uYulmak Şartı

ile araç sorumlusunun talimatlafl çelçevesinde yolculuk, konaklama Ve mola verilecektir.

4.3. Seyahat sırasında gezilmesi gereken yerler yine takvime uygun bir şekilde yaPılacaktır.

4.4. Seyahate çıkılmadan önce araç kilometresi ve seyahat soffasl dönüŞ kilometresi Yetkili

kişiye ve birime takometre k6ğıdına veya geliş gidiş defterine işlenecektir"

4.5. Gezive seyahatlerde varış ve dönüş zaman\aması şehir içi ve Şehir dıŞı otobüs, midibüs ve

minibüs hız kilometre saatinden hesaplanacak varış ve dönüş saatleri bunun altında ve üstünde

o1mayacaktır.

4.6. Gezi ve seyahatlerde otobüslerin, midibüs ve minibüslerin stabilize asfalt veya toPrak

yollarda aracrn gitme ve girme imkönı oldukça gidilecektir,
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