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1 Adet Evde Sağlık Aracı Kiralama Hizmeti Alım İşi

DAĞITIM YERLERİNE
TEKLiF MEKTUBUDUR

Hastanemiz 2022 mali yılı ihtiyaçları olan aşşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin Alım İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun

22. ınaddesinin "d" bendi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır.

isteklilerin Teklif Mektuplarını 20tllt2023 günü en geç saat: 10:30'da Hastanemiz Doğrudan Temin Birimine teslim etmelerini rica

ederiz.

Recep ŞEKER
Md.

İletişim: kulp.dh@hotmail.com - 0412 83l2930

DiYARBAKIR
. Tarafınızdanhazırlanan doğrudan temin dokümanın oluşturan bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama
yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

Hastanenizin ihtiyacı olan ekli listede yazılı malzemeleri, KDV hariç, karşılarında belirtilen fıyallar üzerinden vermeyi kabul vç taahhüt
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EVDE BAKIM rrİzıunrİ iÇİN ARAÇ KiRALAMA

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Araç Modeli en az2022 veya daha yukarısı olacaktır.

2. Her araçta kullanılabilecek durumda stepne kriko ve diğer lüzumlu avadanlıklar

bulunacaktır. Her türlü bakım, onarlm giderleri yükleniciye aittir.

3. Aracı idarenin belirlemiş olduğu kurum personelleri tarafindan kullanılacak olup

yakıtı kurum tarafindan karşılanacaktır.

4. Taşıtların her türlü vergi, sigorta giderleri, kaskosu yİ.ikleniciye aittir.

5. Kurum ve yüklenici karayolları trafik mevzuatı yükümlerine uyacaktır.

6. Araçlar trafik tüzüğüne göre insan taşımacılığında kullanılan taşıtlar için öngörülen

bütün vasıflara haiz olacaktır.

7. Diyarbakır İl Sınırları içerisinde Kulp merkez, Köylerinde ve idarenin belirleyeceği

yerlerde kullanılmak izere toplam 1 adet Miniva/Panelvan tipi araç kullanılacaktır.

Motor hacmi 1500 cc ve üzeri dizel olup, yüklenici firma tarafindan bagaj kısmı kapalı

hale getirilecektir.
8. Araçların çalışma zaman|arı belirtilen yevmiye sınırlarında kalmak kaydıyla idarenin

tebliğ edeceği zamanlat olacaktır. Tebliğ şekli ve çalışma koşulları ilerdeki

maddelerde açıklanmaktadır.
9. Araçlar Kulp ilçesi köyleri ve mezralarda kullanılmak üzere kiralanacaktır.

10. Araçlar çalışma süresince görevlendirildikleri sağlık kuruluşunun amiri ya datayin

edeceği görevlilerin direktifleri doğrultusunda çalışacaktır. Araç idarenin izni olmadan

hiçbir eşya ve ma|zeme taşımayacaktır.

1 1. Araçların işe başlama ile birlikte zorunlu trafik sigortası, kasko, taşıt pulu ve fenni

muayenelerinin tam olduğuna dair belgeleri idaremize ibraz edecektir.

|2. Araç Cumartesi vePazar resmi tatil günleri dahil olmak izere24 saat esasına göre

çalışacaktır. Hakedişler takip eden ayın 1.günü tahakkuk edilerek ödemesi

yapılacaktır.
13. Zorunlu haller dışında söz konusu araç sabit kalacaktır. Araç kullanımda değilken

idarenin belirleyeceği veya Kulp İlçe Devlet Hastanesi Bahçesinde park halinde

bulunacaktır.
14. Araç rutin olarak haftada bir firma tarafından iç-dış temizliği yapıldıktan sonra görevli

personele teslim edilecektir.
l5. Herhangi bir nedenle kullanılan aracın yüklenici tarafindan değiştirilmesi durumunda

en az aynı özelliklerde araç tahsis edilecektir.
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l6. Araç Kulp İlçe Devlet Hastanesinde çalışırken vasıtaların ön camına 35 Puntodan az

olmamak üzere "Resmi Hizmete Mahsustur" ibaresininyazı|ı olduğu levha asılacak

ve idarenin belirteceği şekilde giydirilecek olup, tüm masraflar yüklenici taraflndan

karşılanacaktır.
|7 . Araç|arın arızalanmasının durumunda 48 saat içinde giderilmeyen arıza|arın olması

durumunda yüklenici yeni araç temin edecektir. Temin edilmediği taktirde YevmiYe

verilmeyecektir.
l8. Aracın trafik yönünden marğzkalacağı cezai müeyyideler şofi)re ait olacaktır.

l9. Araç kiralanmasında doğacak her türlü resmi vergi ve harçlar yükleniciye ait olacaktır,

20. Aracıkullanacak kişilerin kullanma belgeleri yasaların belirrtiği Şekilde olacaktır.

21. Yüklenici idarenin onayı olmadan taahhüdünü başkasına devredemez,

22, Teklilınverilmiş olması teklif verenlerİn her türlü İnceleme ve araŞtırma YaPmıŞ

olduklarını, işi yaparken karşılaşılabilecek her türlü durumu göz önüne aldıklarını,

yapılacak iş hakkında tam bilgi sahibi olduklarını kabul etmiŞ saYılırlar.

23. yüklenici firma tarafindan tahsis tedilen araca araç takİp cİhazı takılacaktır.

DIyarbakır
Kulp İiçe

Dr. Abdullah Biroğlu Porfu'^ "|, u9ı-

Recep Kulp
ldari ve ftialı
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