
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI

rünriyg KAMu HAsTA}{ErpN KuRuMu
Ağn İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921473
KONU : Teklife Davet

02l08l2019

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı HİZNIET ARACI llİZWrarlnn
İŞİ işi 4734 Sayılı Kamu İhale «anunun 22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fiyahnın 02l08l20l9 tarih ve saat l6:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden
teslim edilınesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermeniziicaederim.

Bilgilerinize aız ederim.

iaari

NOTLAR:
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sıĞı-ıx saKAı{LıĞı

ıĞRı lı- sıĞı-ır ıvıüDüRLüĞü

DıYADiN DEVLEr HASTANEsl

1. KoNU VE KAPSAM

1.1 Diyadin Devlet Hastanesi ( evde bakım hastalarının, kan ve kan ürünlerinin ve hastaneler arasl

tıbbi sarf malzemesının taşınması, ) yürütülmesinde mesaİgünleri ile işlerin gerektirdiği hal|erde

mesai dışı ve taül günlerinde de kullanılabilecek aşağıda niteliği belirtilen araçlann 4734 sayılı Kamu

İhale Kanunu kapsamında kiralama hizmet alım işidir. Kiralanacak olan araçların; şoförü idareye,

akaryaktlan yükleniciye aittir.

1.2. Tanlmlar

1.2.1.|dare Yetkilisi: Diyadin Devlet Hastanesİ

1.2.2.Yüklenici: sözleşme imzalanan istekli

2. GENEL şARTLAR

2.1.Kira|anacak taşıtlar; 237 sayılı Taşıt Kanunu,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları

Trafik Yönetmeliği, Narayolu Taşlma Kanunu ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uygun olacaktır.

2.2. Araçların çalışmalanna müteallik yetkili mercilerden istenecek her türlü resmi belgelerin her

araçta noksansız olması gereklidir. İlgili resmi belgeye sahip olmayan araçlara ait sözleşmeler fesih

edİlerek yüklenİcinin kesin teminat irat kaydedilecektir.

2.3. Araçlann zorunlu trafik sigortasl, motorlu taşltlar vergisi ve araç kasko sigortasl, egzoz emisyon

ölçümü ve araç muayene giderleri ile diğer her türlü kanuni giderler yüklenici tarafından

karşl|anacakhr. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinden yüklenici sorumludur. Hizmetin yerine

getirilmesi esnaslnda bu yükümlülüklerİn yerine getirilmemesinden kaynaklanan her türlü ceza

yükleniciye ait olup, idare zarara uğrarsa bu zaran yüklenicİ karşllayacaktır. Sürücüden kaynaklı

kesilen trafik cezaları ( radar ,park vs. ) sürücü tarafindan karşllanacakbr. Kesilen cezalar yüklenicinin

adresine tebliğ edildiği için, cezalann yükleniciye teb|iğ tarihinden itibaren 3 (üç )iş günü içerisinde

yüklenİci marifetiyle idareye ceza makbuzunun elden teslİm edilmesi gerekmektedir. cezanln

yüklenİciye tebliğınden itibaren 3 (üç) İş günü içinde idareye elden teslim edilmemiş olan cezalar

yüklenici taraft ndan ödenecektir.
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2.4. istekliler tarafından teklif edilecek araçların tamaml istekli adlna kayıtlı olmak zorundadır.

lsteklinin herhangi bir nedenle kendine ait olmayan araçlarla hizmetİ sürdürmesi durumunda

sözleşme fesih edilecektir. Ancak mevcut araçların kaza veya arlza yapmasl durumunda servis raporu

ile bu aracın çal§hrılamayacağının belgelenmesi halinde yükleniciye ait olmayan bir araç

çalışhrılabilir.

2.s.Araçlar sözleşme süresince görevde olmadığt süre boyunca İdarenin belirlediği noktalarda

bekletilecektir. Araçlar bakım, onanm veya anza gİderimi için ancak idarenin onayı sonraslnda

belirtilen alanl terk edebilecektir.

2.5. lstekliler teklif ettiğİ araçlara ait teknik özellık tablosunu, araç marka ve modelini teklif zarfr ile

birlikte sunacakhr.

2.7.KDV teklif edilen bedele dahil edilmeyecektir. KDV aynca ödenecektir.

2.8. Araçlarla ilgili ödemeler ayhk olarak yapılacaktr. Ödemeleı peşin olmayıp bir önceki ayın

ödemesi bir sonraki ay yapılacakbr.

2.9. Yüklenİcİ İhale konusu araçları, mücbir sebepler dlşlnda siizleşme süresinin bitimine kadar

çahştrmak zorundadır. Ancak; gerekli durumlarda hizmetlerin aksamaması için ldarenin yazılı iznini

almak ve yerine aynı model ve kapasitedeki aracı koymak şarhyıa hizmet sürdürülecektir. idarenin

yazılı izni olmadan araç değiştirilmesİ veya aynl özelliklerde olmayan araçla hizmetin yerine

getirilmesİ durumunda ücret ödenmez Ve sözleşmede belirtilen cezai işlemler uygulanır.

2.lo.Kurumumuz tarafından kiralanacak olan araçlar şofiirsüz olarak 7 (yedi) gün 24 (yirmidört) saat

ıdarenin emrinde olacakhr.

2.11. Kiralanan araçların kazaya uğraması veya a1zalanması durumunda tamir, bakım ve onanm

işlemlerinin 1(bir) günü aşması halinde onarımı süresince yüklenici taratndan hizmeti aksatmayacak

şekilde aynı özelliklere veya daha üst özelliklere sahip başka bir anç en eeç 2(iki) takvim günü

içerisinde temin edilecektir. Kaza veya arızadan dolayı çalışmayan aracln yerine 2 (ikİ ) takvim günü

içinde temin edilmeyen her araç içın yükleniciye sözleşmede belirtilen cezai işlemler uygulanır.

2.12. Araçların görev yerleri idare tarafından gerekli görüldüğü hallerde değlştirilebilecektir.

Kİralanacak olan araçların çalıştırılma şeklı ve şartla.l ldare tasarrufunda olacakür. Yüklenici herhangi

bir yönlendirme yapamaz.

2.13. Gidilecek yol ve güzergahın seçim yetkisi ldare görevlisine ait olup, araçlar görev anında idare

görevlisınin emrindedir. Yüklenici işin aksamasına ve gecikmesine sebebiyet veremez. Yol ve ağır

tabıat şartlaflnl ileri sürerek ilave ücret isteminde bulunamaz.

2.L4. Naçla? kullanıtacağı yörenin yol ve iktim şartlanna uygun şekilde olacaktr ( toz, yağmur ve

soğuğa kaşı muhafazalı , kaportalan düzgün, boyalı, camları, kapılan, havalandırma ve lstma

slstemleri tamamen sağlam , bakımları yapılmış ve çahşır vaziyette olacaktır. )

2.15.Araçlarda aşağıda belirtilen Karayollarl Trafik Kanunu'nun öngördüğü tüm malzemeler

/avadanlıklar bulunacaktır. Araçlan şartname ve diğer mevzuatlarda öngörülen konulardaki

eksikliklerden kaynaklanacak her türlü ceza ve 8iderler yüklenİci tarafından karşllanacaktır.



2.15.1. Trafik seti ( takoz ,zincir, çekme halah , refıektör v.b.}

2.15.2. Ecza çantası /Sağhk seti ( Ecza malzemesi ile birlikte )

2.15.3. stepne (Fenni muayene standartlanna uygun sağlam olacakhr.)

2.15.4. Kriko ve bijon anahtarı

2.15.5. Yangn söndürme cihazı (Fenni muayene standartıanna uy8un olacaktır.)

2.15.6. Paspas vb. koruyucu malzemeler

3.YüKtENlclNlN soRUMLUtUKLAR|

3.1. Yüklenici araçlarla ilgili çıkabilecek hukuki, idari, teknik vb. herhangi türdeki sorunun

çözümündekiyetki ve sorumluluklarınl devredemez, işini bizzat takip etmek zorundadır.

3.2.Kİralanacak araçlann tamir, bakım-onarım, yedek parca, yakt, her türlü kanuni giderlerİ ile

arızalanan parçalann tamiri Ve değiştirilmesi yüklenıcıye aittir.

3.3.Yüklenici araçlarla ilgili yapılması gereken zorunlulukları ldarenin hatırlatmaslna terek kalmaksızın

takıp etmek ve yaptrmakla yükümlüdür. Yüklenici söz konusu Yükümlülükleri yerİne getirdiğine dair

belgelerin birer örneğini idareye teslim edecektir.

3.4. sözleşmeye aykırı araç çahştınlmasl, baklm, onarlm ve tamirlerin zamanında yapılmamasından

doğacak her türlü hukuki sorumluluklar ile 3. Şahıslara, İdare ve teknik ekip ve üyelerine verilecek

zarardan yüklenici sorumludur.

3.5. Kiralanacak araçlara yüklenici tarafindan full Kasko sigorta Poliçesi ve Trafik sigorta Poliçesi

yaptırılacaktr. Kasko sigorta poliçesİ ve trafik sigorta poliçesi bedelleri yüklenicİye aıttİr. sürücü

kusuru aranmakıan ölüm ve sakatlanmayla sona eren kazalarda, kazada ölenlerin varisleri ile sakat

kalanlan ( üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü zarar ve ziyan dahil ) kasko sigortası tarafindan

ödenebilecek en yüksek tazminat bedeliyüklenici firma tarafindan poliçe kapsamına aldırılacakhr.

3.6. Kiralanacak araçlar aracın markasına göre yetkili servisin önerdiği periyodik bakım kilometresinde

veya süresinde (hangisi önce gelirse geciktirilmeklzin) yüklenici tarafindan yetkili servise rutin

baklml yaptnlacalç servis bakım ücretini ve varsa diğer 8iderleri yükıenici ödeyecektir. Periyodik

bakım zamanı gelen araçlar firma tarafından alınıp bakımı yaptınlacaktır. Araç bakımları hafta içi
yapılacaksa yerıne aynl özellikte araç temin edilecektir. Anç hafta sonu bakıma götürülürse yerıne

araç getirilmesı İstenmeyecektir.

3.7. Yüklenici klralamaya konu araçlar için idarenin belirleyeceği zamanlarda araç lastiklerini mevsim

şartlarına uygun olacak şekilde ve " Ktş Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usulve Esaslar Hakkında

Tebliğ " hükümlerine ve yürürlükte olan diğer mevzuat hükümlerine göre temin etmekle yükümlüdür

. Söz konusu yükümlülüğün yerine geürmesine dair yükleniciye idarece yapılacak olan tebliğ

tarihinden itibaren 5( beş) iş günü içerisinde yük|enicinin sorumluluğunu yerine getirmediği her gün

için sözleşmede belirtilen ceza işlemleri uygulanacaktır. Yüklenici aracın bulunduğu ildeki Valiliğin

talimatları doğrultusunda kış lastiği takma zorunluluk süresi arthrıldığında buna uymak zorundadır.

Aynca hiçbir durumda araçlardaki lastik diş derinlikleri yasal sınırın aıtlna düşmeyecektir. Bu kurallara

uyulmamasından dolayı verilecek cezayı yüklenici karşılayacakttr. Yüklenicinin ve yüklenici



personelinin ihmali sonucu, lastik diş derinliklerinin yasal sınırlarda olmaması vb. sebeplerle oluşacak

bir kaza sonrası idarenin karşılaşacağı maddi ve manevi davalardan kaynaklı tüm zararlar|n

ödenmesinden yüklenici sorum|u olacaktr.

3.8. Kiralanacak araçların ön camına Hizmet Allmı Suretiyle Taşıt Edinilmesine llişkin Esas ve

Usulleri'nin 5f maddesi 8ereği , 35 puntodan az olmamak kaydryla "Resmi Hizmete Mahsustur

Diyadin ilçe Dev|et Hastanesİ " ibaresi yazıh bir levha görünür bir şekilde konulacaktır.

3.9. Haftada 1{bir} defa olmak üzere araçların iç ve dış temizliği, anlaşmalı oto ylkama servisinde

yapllacak olup bedeli yükleniciye aittir. Yüklenici anlaştğl, ilçeler d6hil, oto ylkama servislerini

kurumumuza bildirecektir. Yüklenici her bir araç içİn yıkama fişlerini her ay sonunda evrak kayıttan

geçirecektir. Yüklenicinin araç veya araçların yıkanmasını ihmal etmesİ halinde, ylkama bedeli

yüklenicinin hak edişinden, yasal faizi ile birlikte, kesilerek araçların temizliği idare tarafindan

yaphnlacaktır. Araç ylkama bedeli, takdirini idare yapmak suretiyle, yüklenicinin olayın gerçekleştiği

dönemdeki ilk hak edişinden yasal faizİ ile bırlikte tahsiı edilecektir.

3.10. Kaza olması halinde gereklİ belge ve dokümanlar kaza mahallinde tamamlandıktan sonn
yükleniciye haber verilecelç araç ve gerekli belgeler yüklenici taraftndan ulaştıfllacaktr. Tespiti

mümkün olmaksızın aracın; bir kazaya karışması ya da hasara uğraması çizilmesi veya herhangi bir

sebeple zarara uğraması durumunda ilgi|i karakolda hasar tespit ifade tutanağı tutularalç 1 (bir) hafta

içinde ldare tanfından ilgi|i firmaya ulaşhrılacaktr.

3.11. Hizmet süresi sonunda yüklenici araçların yıpranmaslndan dolayı idaremizden tamirve bakım

vb. talebinde bulunmayacaktr.

3.12. Yüklenici sözleşmeYi imzaiamasına müteakıp ıo takvım güno İçİnde araçıan GPs (arag Takip

sıstemı ) cıhazl takılm§ ha]de teslim edecektir. GPS takılmamış araglar muayene kabul

kabul edilmeyecektlr. Yüklenici araç takip sistemi için gerekli yazılım ve alt yapıp kendl

bünyesinde oluşturacakhr. Yüklenici bu cihazların taklh olduğu araçlann izlenmesi ve raporların

alınması için gerekli web ara yüzü bağlantısı ve tüm yazılımı ile şifreleri ve alt yapryı ldarenin de

kullanlmına açacakhr. Yüklenici web ara yüzü İçİn idareye kullanıcı oluşturma, kul|anıcı silme, kullanıcı

yetki seviyelerinin belİrlenmesi için yetki ve bilgİleri (kodları ve/veya şifreleri) verecektir. Yüklenici

tarafindan sağlanacak Araç Takip Sistemi araçların geçmişe yönelİk izledikleri yollan harita üzerinden

görselveya metin şeklinde rapor olarak görüntüleyebilir özellikte olmalıdır. Bu raporlar istenildiğinde

tablolama pro8ramlyla ve PDF formabna otomatik çevrilebilmelidir. idare aşağıda belirti|en geçmişe

yönelik hareket takip raporlarlnl istediğinde a|abilmelidir;

a) Kontak açma ve kapatma saatlerive tarihleri,

b)Toplam kat edilen yol (km olarak)

c) Toplam hareket sıİresi

d) Toplam durma süresi

3.13. Yüklenici iş bitiminde sözleşmeye konu araçları kendi aldlrtacakhr. sözleşme sıiresi sonunda

araçların teslim alınmamasından kaynaklı her türlü otoparlç trafik cezası v.s. masrafinı yüklenici öder.



Yüklenici sözleşme süresi sonunda kiralamaya konu araçların geç teslim alınması nedeniyle kiralama

bedeli v.b. adı altında idareden ek ücret talep edemez.

3.14. Yüklenici teklif vermeden önce, varsa bu teknik şartnamede yer alan, yürürlükteki tüm

me\r2uata uymayan hususları idareye bildirmekle yükümlüdür. Bu teknik şartnamedeki eksik ve hatah

maddeler nedeniyle idarenin uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan yüklenici kusursuz sorumludur.

3.15. Bu teknik şartnamede ikilik nedeniyle tereddüde düşülen durumlarda, Diyadin Devlet

Hastanesi menfaatine olan madde baz alınır.

4. T§ıT TEKNİK ÖzEttlKLERİ

4.1. Araçlann İç ve dlş akam ve donanımlarında; çarpılç çizik, defo vb. kusur olmayacaktr.

4.2.2oL4l68L4 Saylı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince araçların yerli muhteva oranl %sdnin altünda

olmayacaktr. 2OO6(1OL93 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "H!znng!_.,A!ıııl

suretivıe Tast Edınılmesıne İıiskin Esas ve Usuller" gereği; yabancl menşeli binek ve station_

wagon cinsi taşıtlar kiralanmayacaktr, (Yerli muhtevo oranı %50'nin altında kalon taşıtlor

yoboncı menşeli soyıtır.) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan|ığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yerli

muhteva oranı %SO'nin altında olduğu belirlenen binek ve staüon-wagon cinsi taştlar

kiralanmayacaktır.

4.i. Kiralanacak, araçlar 4 (dört ) kapılı ve araçların çift tarafta arka kayar kapıları olacaktr.

4.4. Ançlar dizel motorlu olacaktr.

4.5. Kiralanacak araçların model yıll en az 2016 olacaktrr.

4.6. Her bir araç motor sİlindir hacmi en az 1300 cc en çok 1600 cc olacaktr.

4.7.Araçlarln her birinin gücü minimum 70 hp olacaktr.

4.8. Araçlann vites sayısl en az 5 ileri 1geri olacaktr.

4.9. Araçlarda Anti Blokaj (ABs) fİen sistemi olacaktır.

4.10. Araçlarda Elektronik Patinaj Önleme sistemi (AsR) olacaktır.

4.11. Araçlarda otomatik açıhp kapanabilen ön camlar olacaktır.

4.12. Araçlardaki bütün koltuklar içİn emniyet kemeri bulunacaktır.

4.13. Araçlarda en az 1 adet sürücü için ve 1 adet de yolcu güvenlİği için hava yastğl bulunacakhr.

4.14. Araçlarda lstma sistemi ve elektronik -mekanik tüm göster8eler çalışır vaziyette olacakhr.

4.15. Araçlarda merkezi kilit olacaktır.



4.16. Araçlarda ülkemiz yürürlükteki mevzuatının zorunlu tutuğu tüm güvenlik önlemleri

bulunmalıdır.

5.ıGBuLvE MuAYENE

5.1. lhaleye konu olan her bir araç Diyadin Devlet Hastanesi bünyesinde kurulacak olan Muayene ve

Kabul Komısyonu tarafindan bu teknik şartnamede belirtilen şartlar dahilinde kabul edildikten sonra

hizmete allnacaktr. Uygun özellikleri sağlamayan araçlar kabul edilmeyecektir.

5.2. Araçlar servis bakımları yapılmış olarak yedek anahtarları ve her bir araç için ihale dokümanında

ve mevzuat gereği (ruhsat, sigorta ve kasko poliçesi, vergi makbuzu, tutanaklar vs.) bu|unması

gereken bütün evraklann olduğu düzenli bir dosya halinde teslim edilecektir.

5.3. Her hak ediş dönemİnde muayene ve kabul teşkilatı tarafindan araçlara ait GPs raporlarlna

istinaden hak ediş icmali düzenlenerek bu icmalin ekinde GPS raporu olmayan ödeme emirleri ödeme

yapılmadan iade edilecektir. 02lo8/2oı9


