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Fiyalaı KDV Hariç olaİak verilmelidir. Malzemc|crin Maİkas! veya Özeltiği mutlaka beiiniımeIidir.
UBB sorgulamasına göre eo düşük 3 tekıifbaz atınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte beliİti|ecekıir.
SUT kodu belinilmcyeı tok|ifler doğerlendirme dışı buakılacaktır_ Pakete dahil olup olmadığı tcklifte belirtileceklir.
SUT fiYannı aŞan tek|iflcr değerlcndirme dışı bırakılacaktır. Ödemcler muayene kabul sonraİı 1-3 Ay arasındadıı.
SGK Tarafindan UBB'dcn kaynaklanan kesintiler durumunda }ükleniciye odeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bu lünmayacakt!r.
Teklifveren istekliler yukaııdaki tum maddğleri şaİtsız kabul ctmiş sayılacaktr.

Son Teklif Tarihi: 29.05.2ol8

*Tanımlaylcı firma bilgisi olmaıı ve teklifile birlikte sGK §orgulama sisteminin ç*İsl teklifi|e birlikte verilme|idi.

İdıre No : 63760.3 8.32.o0.0I .330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasıanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bİlgiler yukarıda bildirilmişti.
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HARRAN Üt{ivERsiTEsi ARAşT|RMA vE UYGu|.AMA HASTANEsİ

BlR ADEI s0Rücüsliz HlzMEr ARAcl KiRA|AMA TEKNiK şARTNAME

1. Kiralanacak araç belırtilen özelliklerde olacakt|r.

2. Araç en az 2016 model ve yerli menşeli olacaktlr araç temiz ve baklmlı olacaktır. Aracın motor silindir hacmi

1200cc - 1600cc arasında olacaKır.
3. Araç kuruma tesllm edildiğinde yaptlğl yol miktarl 50.000 kilometreyi geçmemiş olacaktır

4. Araç ABs sürücü hava yastlklarl, klima donanımına sahip olacaktır

5. Araç karayollarl trafik mevzuatl uyarlnca çallşmasl için bulunması gerekli tüm ekipman ve belgelere haiz

olacaktlr

6. Yüklenici hak ediş ödemelerinde aylık olarak Ödenecek olup her türlü bakım onarım bakım onarlm

gerektİren arizalarda aracln taşınmasl gerek|i olan her türlü araç Ve gereç firmaya ait olacaktlr.

7. Çahştlrllacak araç da yaklt türü motorin olacaktlr ayllk ücrQt ödenecek olup. Araç idareye teslime edildikten

bir ay çal§maslnı tamamladlktan sonra hak ediş ödemesi yapılacaktır.

8. Kiralanan araç kiralandığl süre boyunca 7 gün 24 saat idarenin emrinde kullanllacaktr. Araç sürücü hariç en

az 4 kişinin rahatça oturabileceği bir içi mek6na ve hacme sahip o|acaktlr.

9. 2918 sayll karayollarl trafik kanununda Ve ilgili yönetmelİklerde öngörülen hükümler çerçevesinde zincir,

çekme halatl ve takoz bulundurulacaKlr Ve ayrıca araçlarda radyo ve cd çalar çallşlr vaziyette olacaktlr

araçlarda mevsim koşullarına uygun lastik kullantlmasl zorunludur

10. idare hizmet araçlarlnln lsltma kalorifer ve soğutma klima sisteminin gerekiği gibi çaışlp çahşmadtğlnl

araçlann içinin ve dışının yeterince temiz tutulup tutulmadlğl her zaman hastane baş şoförü taraflndan

kontrol edilecektir. Araç en az ayda bir iç Ve dlş temizliği iİgili firma taraflndan yapllacak olup idarenin uygun

görmesi durumunda ayllk temizlik saylsl artlrİ|abilecektir.

11. Araçlarda resim Ve s|ogan reklam İçerikli herhan8i bir şey olmayacaktlr

12. Araçların periyodIk bakım ve onarlmlarl iıe her türlü bakım onarım lastik, yedek, parça yağlama ve benzeri

giderler yüklenicİye aittir.

ı3. Yüklenici temin etmeyi taahhüt ettiği aracln trafik, muayene, maıi sorumluluk sigortalarl tam kasko araçlann

motorlu taşltlar Vergi v.b tüm yasal yükümlülükİerini yerine 8etirmek zorundadlr,

14. Araçlarda birer oGS. otomatik geçiş sistemi veya HG5. hlzlı geçiş sistemi cihazı kurum tarafından
karşılanacakhr.

15. Sözleşme kanunu iş süresince araçlann işletme halinde olup olmadığı bakılmaksızın her ne suretle
olursa olsun işin iflası ve araçların kullanımlan sırasında meydana gelecek her ttirlü idareye ve 3.

Şahıslara verilecek zararlar dahil maddi ve manevi zarar ve ziyanlara yük]enici sorumludur. İdare bu
kabil dava şikayeti talep ve benzeri konularda hiçbir şekilde tarafve muhatap değildir bu yönden
taleplere muhatap olması veya aleyhine her hangi bir hüküm tesis edilmesi halinde idarenin bu
miktarlar tazminatlar hasar bedelleri faizler yargrlama masrafi vekalet ücreti ve benzeri her tiir|ü
bedel idareye ödeme tarihinden başlamak suretiyle yasal faizi ile birlikte yükleniciye rücu edilecektir

16. Yakıt kurumum
0

uz tarafrndan karşılanacaktır.
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