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1- TANIMLAR
Bakanhk
idare
Yiiklenici

Saglik Bakanhgi
Bursa II Saglik Mudurliigu
Bu i§ iipin iizerine ihale yapilan ve sozle§me imzalanan istekli
2- i$iN KONUSU

2.1. Ijin konusu, BURSA IL SAGLIK MUDURLUGU BAGLI BIRIM VE SAGLIK
TESiSLERINTN §ehir i?! ve §ehir di§indaki kurumsal hizmetlerinde ve her tiirlu kamu hizmetinde
kullamlmak iizere toplam 2 (iki) arac,: kiralama hizmeti ahmidir.
2.2. Akaryakit, ara^larm kopru, otoban iicretleri, HGS dolum ticretleri , yakit ta§it tanima sistemleri
hari9 tiim giderleri Yiiklenici tarafindan kar§ilanmak iizere olan ara^lan kapsamaktadir.
3- GENEL HUSUSLAR
3.1. Ara^larm merkez hizmet binasi, bagli birimlere veya saglik tesislerine, hastanelere dagilimi idare
tarafindan yapilacaktir. Idare. gerekli gdrdiigii hallerde ara9larin gdrev yerlerini degi^tirme hakkina
sahiptir.
3.2. Siiruculerin 9ah§ma diizeni ve ara9larin kullamm zamani genel olarak mesai saatleri olup, ara9lar
Covid-19 la mucadele kapsammda, per numunesi ta§ima, covidli hasta ta§ima ve filyasyon hizmetlerinde
kullamlabilecektir. Ara9 siiriiciisii ile ilgili hizmet sunumu esnasinda kullamlmasi gereken ki^isel koruyucu
ekipmanlar ve saglik onlemleri ile ilgili tiim tedbirlerin almmasindan idare sorumludur.
3.3. idare, gerek9esini belirtmek suretiyle stiruciilerden veya ara9lardan herhangi birinin degi§tirilmesini
isteyebilir. Boyle bir talep halinde Yiiklenici, degi§tirilmesi istenen suriiciileri ve/veya ara9lan en fazla 5
(be§) i§ giinii i9inde idarenin kabul edecegi ba^ka bir siirucii ve/veya ara9 ile degi§tirecektir.
3.4. Yiiklenici, siiriiciiniin goreve gelmemesi veya gorev yapmamasi, ariza, bakim onarim, kaza vb.
sebeplerle herhangi bir aracin hizmet verememesi durumunda, hizmet veremeyen aracin yerine takip eden
gtin saat 08.00'a kadar §artnameye uygun niteliklerde ba§ka bir ara9 veya siirucii eksikliginde siiriicii tahsis
edecektir. Eksikligin oldugu ilk gun i9*in hakedi§ ddemesi eksik yapilacak ancak sozle§medeki ceza
hukiimleri uygulanmayacaktir. Takip eden giin eksiklik devam ederse ceza hiikiimleri ba^layacaktir.
3.5. Siiriiciiler biitiin gorevlerde (mesai i9i ve mesai di§i) idarece gorevinin bittigi kendisine sozlii olarak
teblig edilmedik9e gorev yerini terk edemez.
3.6. Idarece verilecek olan "Gorevli Hizmet Araci" levhasi gorev yaptigi siire i9erisinde aracin on
caminda bulundurulacak; gorevi bittiginde kaldinlacaktir.
4- ARAULARIN TEKNIK OZELLiKLERi
4.1. Binek Ara9 - aracin teknik ozellikleri ara9 cinsi; Binek/yakit Cinsi; Dizel/koltuk sayisi siirucii dahil 5/kasa
tipi; Sedan/asgari model yih; 2015/azami km.si; 150.000 / motor hacmi 1350 ile 1600 arasi/ asgari motor giicii; 88
Hp
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4.2. Panelvan Kamyonet - aracin teknik ozellikleri ara? cinsi; ara? cinsi; panelvan kamyonet/yakit cinsi; dizel /
koltuk sayisi suriicti dahil 5/kasa tipi; (,:ift sira koltuklu, arka koltuklar katlanabilir, yanlan camlan, arka 9ift surgulii
kapili / asgari model yih; 2015 / azami km.si; 150.000 / motor hacmi 1200 ile 1600 arasi / asgari motor giicii; 73 Hp
4.3. Ara9lann yakit di§indaki turn giderleri (bakim, onarim, yedek par9a ve diger masraflan ile turn vergi,
sigorta, kasko, vb.) ile suruclilerle ilgili turn giderler Yiikleniciye aittir.
4.4. Hizmet verecek ara9larda gtinliik kilometre siniri aranmayacaktir.
4.5. Araglann yakit depolan dolu §ekilde teslim alinacak ve sozle^me bitiminde dolu olarak teslim
edilecektir.
4.6. Ara9larda, Idarenin uygun gormedigi sticker, etiket, poster vs. bulunmayacaktir.
4.7. Idare ihtiya9 halinde yukleniciden, ara9lann her iki on kapisina ve on kaputuna yapi§tinlacak etiket
talep etme hakkina sahiptir. Bunun i9in idare yiikleniciye herhangi bir iicret odemeyecektir.
4.8. Karayollan Trafik Yonetmeligi ve diger ilgili mevzuat gercgince, aravdarin trafige 9ikmasi i9in gerekli
tiim §artlar Yiiklenici tarafmdan kar§ilanacaktir.
4.9. Ara9larm tiim fonksiyonlan 9ali§ir durumda olmakla birlikte kaporta, tavan, taban, cam ve kapilari
tamamen saglam olacak; herhangi bir vuruk, ezik veya kink par9asi olmayacaktir.
4.10. Tiim ara9larda mevsim §artlarina uygun lastik kullamlacaktir. Ki§ lastigi kullamminda mevzuat ve
Valilik tarafmdan belirlenen zaman arahgina uyulacaktir.
5- DiGER HUSUSLAR
5.1. idarenin gerek gordiigu hallerde, ara9la gidecek personel gorevlendirmeksizin evrak, zarf, agirhk ve
hacimce kii9tik e§ya ve malzemeler (birim agirhgi 10 kg.'i ge9meyen miktarda) siiriicii tarafmdan
gotiirulerek ilgili yere teslim edilecektir.
5.2. ihale konusu i§ suresince ara9larm kullamm halinde olup olmadigma bakilmaksizin her ne suretle
olursa olsun, i$in ifasi ve ara9larm kullammlan sirasinda meydana gelecek her turlii maddi ve manevi
zararlar ve ziyanlardan, Yuklenicinin aravlarmm ve stiriiciilcrinin ugradigi maddi ve manevi zarar ve
ziyanlardan Yiiklenici sorumludur. idare; bu kabil dava, §ikayet, talep ve benzeri konulara hi9bir §ekilde
taraf ve muhatap degildir. Bu yonde taleplere muhatap olmasi veya aleyhine herhangi bir hukum tesis
edilmesi hallerinde; idarenin ugrayacagi her tiirlii maddi ve manevi zararlan ile odemek zorunda kalacagi
miktarlar, tazminatlar, hasar bedelleri, miispet ve menfi zararlar, faizler, yargilama masraflan, vekalet
iicreti ve benzeri her turlii bedel, idarece odeme tarihinden ba§lamak iizere yasal faiziyle birlikte
Yukleniciden tazmin edilecektir.
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