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HARrİAN tişivrnsirrcsi ARAşTIRMA vE uyGuLAMA HAsTANrsi HAsTA TAşIMAK
IÇIN

ARAç riRar,arua rrizprnri rrxNiK şARTNııunsi
HAsTA TAşIMA ARAcI içiN cnNrL şARTLAR

öHarran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi resmi hizmetlerinin yürütülmesi için24 (yirmi dört) ay
süreli sürücülü ve yakıtsız (yakıt firmaya ait) hizmet aracı kiralamahizmet alımı işi. Fizik tedavi
hastalarının evlerinden alınarak Osman bey yerleşkesinde bulunan hastanemize taşınması ve tekrar evlerine
götürüImesi işini kapsamaktadır. (Halileye , Eyyubi'ye, Kara köprü ilçelerinin şehir merkezi)
*Araç aynı saatte hasta toplama ve hastaları evlere bırakma işi yapacaktır. Aracın güzergdhı hastaların belirttiği
adreslerden hastaneve setirilmesi ve tekrar adreslerine bırakılması seklinde düzenlenecektir.
* Bu hizmete her türlü bakım, onarım, yedek parça, sigorta, lastik yakıt vb. her türlü
giderleri d6hildir.
Oİdarenin belirttiği servisin başlaması gereken saat toleransı (+- 5) dakikayı geçemez.
OHasta taşıma işi günlük iki (2) sefer olacaktır. Aylık yapılan sefer sayısına göre ödeme hesaplanacaktır. Hafta
sonu ve bayram tatillerinde sefer yapılmayacaktır.
aHastane idaresi ihtiyaca göre gerekli gördüğünde sefer sayısında ilaveler ve eksiltmeler, sefer saatlerinde
değişiklik yapabilir.
oBelirtilen sefer ücretlerinin dışında yükleniciye hiçbir ek ödeme yapılmayacaktır.
OYol ve güzergdhlarının arac!n sevk edileceği ve bulundurulacağı yerlerin tayini idareye aittir.
OYüklenici belirtilen süre içerisinde vergi zammı yapılması veya yeni vergiler, harçlar vs. konulması, fiyatların
yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarakfazla ücret ödenmesi talebinde
bulunamaz. Sefer ücreti işin başlangıç tarihinden bitim tarihine kadar sabit kaIacaktır.
0Servis minibüsüne ait verilen kontrol çizelgesi kurum tarafından belirlenen görevlilerce günlük imzalanacaktır.
* Araçta hastanın kazayla sıkışmaması için gerekli kapı sensörlü vb. olmalıdır.
* Kaporta boyaları ezik ve çarpık olmayacaktır. Kaportası macunlu araç l5 gün içerisinde
boyatılacaktır. l5 günden fazla macunlu araç servis işinde çalıştırılamayacaktır.
tSözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici araçları idarenin bildireceği tarihte işin yapılacağı yerlerde
kontrol için hazır bulunduracaktır. İdare tarafından yapılacak kontrollerde eksik veya yetersiz görülen hususlar ile
bu eksiklik ve yetersizliklerin giderileceği süre düzenlenecek bir tutanakla belirlenecektir. Taşıtın yetersiz ve
eksik görülen hususlar tutanakla belirtilen süre içerisinde yüklenici tarafından düzeltildikten sonra idare
tarafından tekrar kontrol edilecektir.
öAraçlar idarenin izni olmaksızın değiştirilemez. Değiştirilmek istendiğinde yüklenici, en az beş gün önce
İdareye haber verecek ve İdarenin kabul etınesi durumunda araç değiştirilebilecektir.
lKiralanacak minibüs en az20|4 ve iizeri olacaktır.
*Araç an az l6 kişi otura bilecek şeklinde olmalıdır
lYüklenici, aracın işletilmesinde gerek personel ve gerekse araç ile ilgiIi olarak 2918 Sayılı Karayolları Trafik
Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şartlan sağlayacaktır.
0Yüklenici aracında 29l8 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen her
türlü takım, avadanlık ve teçhizatı bulunduracaktır.
aHasta servis hizmeti verecek olan araçlarda ilgili mevzuatı uyarınca aşağıda belirtilen sigortaların yüklenici
tarafından yaptırılması ve sözleşme esnasında idareye sunulması

gerekmektedir. Bahsi geçen sigorta poliçelerinin Hazine Müsteşarlığının ilgili mevzuatında belirtilen teminatları"
ve şartları kapsayacak şekilde yaptırılınası gerekmektedir.

a29l8 sayılı Kara YoIları Trafik Kaııunu u},arınca Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası
a4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu uyartnca Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve
Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
öYüklenici 29l8 Sayılı KarayoIları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yolcu
taşımasında kullanılan araçlar için öngörülen bütün vasıllara haiz olacaktır.
lYüklenici, araçların trafik kazastna maruz kalması, büyük oranda arızalanması, satılması ve trafikten men
edilmesi vb, halinde, hizmetin kesintiye uğramasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Aynı şartlara haiz
bir aracı ya da daha yeni bir modeldeki bir aracı en geç l (bir) saat içinde getirilerek hizmete devam
edilecektir. Bu husustaki tüın sorumIuluk yükIeniciye aittir.
0Hastanenin emrinde çalışan hasta nakil araçlarının Ön camına 35 puntodan az olmamak üzere "RESMİ
HiZMETE MAHSUSTUR" Ye llHarran Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Fizik Tedavi ve

erkezi Hasta Servisi" ibareli birer levha-görünür şekilde konulacaktır. Araç görevde olmadığı
ıQ*aışlacaktır Holil ŞEYHANL|
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ONakileracı t€niz] bakımlı ve güvenIi durumda bulundurulmalı ve rutin bakım ve onarım dan yaptırılmakla
birlikte; Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. *Araç

Karayolları Trafik Tüzüğüne* göre insan taşımasında kullanılan taşıtlar için öngörülen bütün vasıflara haiz

olacaktır. Trafikle ilgili muayene, sigorta, taşıt pulu, maliye kaydı, vergi borcu yoktur belgesi, vb. işlemler her

zaman eksiksiz olacaktır, aksi durumdan yüklenici sorumludur. İhale Konusu tüm. araçlarda Karayolları Trafik
Nizamnaıne ve Mevzuatın öngördüğü tüm malzemeler (takoz, çekme halatı, zincir, ilk yardım seti, yangın

söndürme cihazı vb.) bulundurulacaktır. Kış dönemi için idarece istenildiğinde kar lastiği firma tarafından araca

takılacaktır.
ıKiralanan aracın Trafik ve Full Kasko sigortasının, emniyetinden ve trafik kurallarına karşı
yükümlülüğünden yüklenici sorumludur. Bu nedenle idare zarara uğrarsa bu zararı yüklenici ödeyecektir.

*Firmalar tekliflerini sefer sayısına göre verecektir. Toplam sefer sayısı 990'dır.

*Araç sürücüsü en az27 yaşında olmalıdır.

HizMET ARAc I TEKNiK öznı,ı,i «ı-Bni

0Kapalı kasa olmayacaktır

lAraçlarda ABS güvenlik donanımı olacaktır

*Araçların motor hacmi 2000 cc ile 2700 cc arasında olacaktır

ıAraçlarda klima olaçaktır

oAraçlarda sürücü hava yastığı buIunmalıdır

* Araçlarda yolcu hava yastığı bulunmalıdır.

HARRAN ÜNİVBnSİTESi ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESi FiZiK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ FiZiK TEDAVİ HASTALARI HASTA TAŞIMA ARACI TEKNİK
özBı-ıirınni
l. Fizik Tedavi Hasta Taşımaaracı, ABS'li ve klimalı olup, yolcu taşımaya uygun olmalıdır.
2. Kiralanacak taşıtın motoru dizel yakıtla çalışan tipte olacaktır. Benzin veya. LPG'li olmayacaktır
3. Kiralanacak araç en az2014 Model veya üstü olacaktır.
4. Araç en az l6 yolcu taşıma kapasitesine sahip olnıalıdır.
5. Araç full kaskolü olup taşıyacağı yolcularda kasko kapsamında olacaktır.

6. Harran Tıo Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi için (l adet) araç kullanılacaktır'7. Araç da bfulunan tüm koltuklar emniyet'kemeri donaniında olmalıdır .

ÇAL|ŞMA YERi VE SÜRESi

* Hasta Taşıma Hizmeti Aracının Cumartesi vePazar günleri tatil olacak, şekilde çalışma saatleri 07:30 -

l7:00 saatleri arasıdır. idare uygun gördüğü takdirde çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir. Yüklenici bu

değişikliğe itirazsız uyacaktır.

yüKLENiciNiN sonuMLuLuKLARI

Bu sartnamede belirtilen hususlar vüklenici firma tarafından eksiksiz olarak temin edecektir. Temin
edilmediğİ takdirde sözleşme hükümleri'uyarınca işlem tesis edilecektir.

Aracın her türlü" bakım, onarım, tamir, revizyon, yakıt, yağ, lastik (kış döneminde lastiği kullanılacaktır.) vb
giderleri yükleniciye aittir,

ihale konusu aracın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Kendi malı olan araçta hizmeti
yürütecek olanlar sözleşme imzalanmadan önce teknik şartnamede belirtilen şartlara haiz araçlaraçlarla
ilgili yapmış olduğu, ihale süresini ve şartlarını kapsayan onaylı sözleşmeyi idareye verecektir. Ayrıca,
sözleşıne araca ait ruhsatların aslı veya ııoteI onaylt suretleri de sözleşnıe iınzalannıadan önce idareye ibraz edilecektir.
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öAraçların tüm camları açık olacaktır (Panelvan).
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oÖdemeler bütçe imkanları dahilinde muayene ve kabul raporlarının onaylanması ve devlet harcama belgeleri

yönetmeliğine göre evrakların tamamlanmasrnın ardından 3 (Uç) ay içerisinde ödenir.

DİĞER HUSUSLAR

ıHizmet aracında Trafik sigortası ve kasko sigortası ile üçüncü şahıslara vereceği zararlardan idaremiz sorumlu

olmayacaktır. idare bu kabil dava, şikdyet ve benzeri konulara bir şekilde taraf ve muhatap değildir. İdaremizin bu

tip taleplere muhatap olması veya hine herhangi bir hüküm tesis edilmesi hallerinde yükleniciye sürücü hakkı

bulunmaktadır. Bu sebeple idare zarara uğrarsa bu zarar,ı yüklenici ödeyecektir.
oYüklenici, idare emrine gönderdiği araç için yol şartlarının bozuk, uzun, yoğun olduğu iddia ederek gitmeme

isteğinde bulunamaz, Gideceği yol ve güzerg6hı seçiıni idare görevlisindedir.
rLPG dönüşümlü araçlar kullanılmayacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERi

aAracın çalıştırılması ve kontrol edilmesi ilgili idareler tarafından yapılacaktır,

oİşe başlama tarihinden evvel araçların yukarıda belirtilen özellikte olup olmadığını Muayene Kabul

Komisyonu tarafından tespit edilerek tutanakla kayıt altına alınacaktır.
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