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İHTİYAÇ RAPORU  
İhtiyaç raporunda değişiklik yapılmamıştır.  

 

İDARİ ŞARTNAME  

Mad

de 
Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası 

3 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme t

arih ve saati 

3.1. 
a)İhale kayıt numarası:2020/567694  

b) İhale usulü: Açık ihale.  

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Aile. Çalışma ve Sosyal H

izmetler İl Müdürlüğü Mücahitler Mah. M.Fevzi Çak

mak Blv. No:104/B 27070 Şehitkamil/Gaziantep  
ç) İhalenin yapılacağı adres: Aile. Çalışma ve Sosyal Hiz

metler İl Müdürlüğü Mücahitler Mah. M.Fevzi Çakma

k Blv. No:104/B 27070 Şehitkamil/Gaziantep  
d) İhale tarihi: 24.11.2020  

e) İhale saati: 10:00  

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme t

arih ve saati 

3.1. 
a)İhale kayıt numarası:2020/567694  

b) İhale usulü: Açık ihale.  

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Aile, Çalışma ve Sosyal H

izmetler İl Müdürlüğü Mücahitler Mah. M.Fevzi Çak

mak Blv. No:104/B 27070 Şehitkamil/Gaziantep  
ç) İhalenin yapılacağı adres: Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz

metler İl Müdürlüğü Mücahitler Mah. M.Fevzi Çakma

k Blv. No:104/B 27070 Şehitkamil/Gaziantep  
d) İhale tarihi: 07.12.2020  

e) İhale saati: 10:00  

26 
Geçici teminat Geçerlilik Tarihi: 

22.04.2021 

Geçici teminat Geçerlilik Tarihi: 

05.05.2021 

47 

Sadece idari şartnameye yansıyacak diğer hususlar: 

47.1. Yüklenici tarafından çalıştırılan sürücüler İş Kanunu ve 

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı hükümlerine tabi olup, ça

lıştırılan işçilerin mevzuatla ilgili tüm hakları saklıdır.47.2. Y

üklenici firma çalıştırdığı sürücüye ilişkin bir önceki ayın sigo

Sadece idari şartnameye yansıyacak diğer hususlar: 

47.1. Yüklenici tarafından çalıştırılan sürücüler İş Kanunu v

e Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı hükümlerine tabi olup, 

çalıştırılan işçilerin mevzuatla ilgili tüm hakları saklıdır. 

47.2. Yüklenici firma çalıştırdığı sürücüye ilişkin bir önceki a



   2  

rta primlerinin yatırıldığına dair dekont ve ücretin yatırıldığı

na dair hesap ekstresini, SGK hizmet döküm listesini hak ediş 

belgesinin ekinde bulundurmak zorundadır.47.3. Çalışanın iş 

güvenliğinin sorumluluğu, yürürlükteki İş Kanunu çerçevesin

de tamamen yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma konuyla 

ilgili her türlü tedbiri almak zorundadır.47.4. Fazla çalışılan z

amanlarla ilgili izinler idare ve yüklenici firmanın birlikte ka

rar verilen uygun zamanlarda kullandırılacaktır.47.5. Sürücü

nün çalışma programı idarenin uygun gördüğü ve yüklenici fi

rma yetkilileriyle birlikte hazırlayacakları şekilde uygulamay

a konulacaktır.47.6. Kamp, gezi vb. faaliyetler düzenlendiğin

de, sürücü de görevlendirilecek, belediye hudutları dışındaki 

görevlendirmelerde sürücüye Harcırah Kanunu çerçevesinde 

idare tarafından ödeme yapılacaktır.47.7. Yüklenici firma çal

ıştırdığı sürücünün idarenin genel çalışma şartlarına, iş yeri d

isiplinine ve nizamına uymasını sağlayacaktır47.8. Kiralanaca

k tüm araçların yakıtı idare tarafından karşılanacağından me

sai bitimi araçlar kurum/kuruluşun otoparkına park edilecek

tir.47.9. Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanl

ar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; isteklilerin, 

teklif ettikleri Binek, 4+1 Pick-up ve Pick-up T7 (4x2) araçlar

a ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri B

irliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekil

de, araçların markası, tipi, model yılı, aracın kasko bedeli ve 

kasko bedelinin %2 oranı bilgilerinin yer aldığı ihale doküma

nı ekinde verilen Araç Bilgi Formunu doldurarak teklifleri ile 

birlikte sunmaları zorunludur. İstekli firmanın araç ya da ar

açlara verdiği teklifler Kasko Bedelinin %2 sini geçemeyecek

yın sigorta primlerinin yatırıldığına dair dekont ve ücretin ya

tırıldığına dair hesap ekstresini, SGK hizmet döküm listesini 

hak ediş belgesinin ekinde bulundurmak zorundadır. 

47.3. Çalışanın iş güvenliğinin sorumluluğu, yürürlükteki İş 

Kanunu çerçevesinde tamamen yüklenici firmaya aittir. Yükl

enici firma konuyla ilgili her türlü tedbiri almak zorundadır. 

47.4. Fazla çalışılan zamanlarla ilgili izinler idare ve yüklenic

i firmanın birlikte karar verilen uygun zamanlarda kullandır

ılacaktır. 

47.5. Sürücünün çalışma programı idarenin uygun gördüğü v

e yüklenici firma yetkilileriyle birlikte hazırlayacakları şekild

e uygulamaya konulacaktır. 

47.6. Kamp, gezi vb. faaliyetler düzenlendiğinde, sürücü de g

örevlendirilecek, belediye hudutları dışındaki görevlendirmel

erde sürücüye Harcırah Kanunu çerçevesinde idare tarafınd

an ödeme yapılacaktır. 

47.7. Yüklenici firma çalıştırdığı sürücünün idarenin genel ça

lışma şartlarına, iş yeri disiplinine ve nizamına uymasını sağl

ayacaktır 

47.8. Kiralanacak tüm araçların yakıtı idare tarafından karşı

lanacağından mesai bitimi araçlar kurum/kuruluşun otopark

ına park edilecektir. 

47.9. Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanlar 

Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; isteklilerin, te

klif ettikleri Binek ve 4+1 Pick-up (Kapalı Kasa Kamyonet) a

raçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirk

etleri Birliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulundu

ğu şekilde, araçların markası, tipi, model yılı, aracın kasko b

edeli ve kasko bedelinin %2 oranı bilgilerinin yer aldığı ihale 



   3  

tir. Bu belgeyi doldurup ihalede teklif zarfında sunmayan iste

kliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

dokümanı ekinde verilen Araç Bilgi Formunu doldurarak tek

lifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. İstekli firmanın araç 

ya da araçlara verdiği teklifler Kasko Bedelinin %2 sini geçe

meyecektir. Bu belgeyi doldurup ihalede teklif zarfında sunm

ayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

 

SÖZLEŞME TASARISI  
Sözleşme tasarısında değişiklik yapılmamıştır. 

 

TEKNİK ŞARTNAME  

İşle

m* 
Zeyilname Öncesi/Eski Hali Zeyilname Sonrası/Yeni Hali 

 AracBilgiFormu.xls AracBilgiFormu.xls 

 

*Yapılan değişiklik türünü belirtir:  Yeni eklendi  Silindi  Güncellendi 

 

TEKNİK ŞARTNAME (İDARENİN EKLEDİĞİ)  

İdari Şartnamenin 3.maddesi d bendinde, 26.maddesinde ve 47.9 maddesinde ayrıca Teknik Şartnamenin ekinde sunulan Araç Bilgi Formunda 

değişiklik yapılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
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