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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:2022/72080  
b) İhale usulü: Açık ihale.  
c) Tekliflerin sunulacağı adres: BEL-KA A.Ş. Esertepe M
ah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ ANKA
RA  
ç) İhalenin yapılacağı adres: BEL-KA A.Ş. Esertepe Ma
h. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ ANKAR
A  
d) İhale tarihi: 07.03.2022  
e) İhale saati: 14:30  

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme t
arih ve saati 
3.1. 

a)İhale kayıt numarası:2022/72080  
b) İhale usulü: Açık ihale.  
c) Tekliflerin sunulacağı adres: BEL-KA A.Ş. Esertepe M
ah. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ ANKA
RA  
ç) İhalenin yapılacağı adres: BEL-KA A.Ş. Esertepe Ma
h. Esertepe Rekreasyon Alanı No:1 Keçiören/ ANKAR
A  
d) İhale tarihi: 07.03.2022  
e) İhale saati: 14:30  

25.3.
1 

Teklif fiyata dahil giderlere ilişkin bilgiler 

Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince 
yapılacak ulaşım,sigorta,vergi,resim ve harç giderleri isteklile
rce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.  

Teklif fiyata dahil giderlere ilişkin bilgiler 

-Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek araçlara takılac
ak olan araç filo takip sistemi (GPS) ve sökme-takma gideri, 

-Kullanılan lastiklerden araç güvenliğini tehlikeye atacak yıp
ranan, patlayan, hasar gören veya diş derinliği yasal sınırın a
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-Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek araçlara takılac
ak olan araç filo takip sistemi (GPS) ve sökme-takma gideri, 

-Kullanılan lastiklerden araç güvenliğini tehlikeye atacak yıp
ranan, patlayan, hasar gören veya diş derinliği yasal sınırın a
ltına düşmesinden dolayı kilometre gözetmeksizin yenileri ile 
değiştirilecek olan lastiklerin gideri, 

-Her türlü lastik arızaları, patlakları, fren balata disk değişi
mi, rot-balans ve değişimleri gideri, 

-Araçlara alınan ekspertiz raporları gideri, 

-Araçların her türlü bakım, onarım, vergi, zorunlu trafik sig
ortaları, Rent A- Car Kaskosu, trafik fenni muayeneleri gide
rleri, 

-Teslim edilen araçlara, idarenin belirleyeceği ölçü ve ebatlar
da takılacak olan stickerları ve/veya folyo yazıların gideri, 

-Teslim edilen araçların ön camına, 35 puntodan az olmamak 
kaydıyla "Resmî hizmete mahsustur" ibaresi yazılı levhaları
n gideri, 

-Kaldırma araçları, taşıma salları v.b. gibi makine nakilleri, 
hiyap çalışmaları, forklift çalışmalarında sayı gözetmeksizin t
emin edilmesi gereken aşınma malzemeleri (halat, sapan, kan
ca, çadır, kova, tırnak, liper, lastik, bıçak, adaptör, burç, pim

ltına düşmesinden dolayı kilometre gözetmeksizin yenileri ile 
değiştirilecek olan lastiklerin gideri, 

-Her türlü lastik arızaları, patlakları, fren balata disk değişi
mi, rot-balans ve değişimleri gideri, 

-Araçların her türlü bakım, onarım, vergi, zorunlu trafik sig
ortaları, Rent A- Car Kaskosu, trafik fenni muayeneleri gide
rleri, 

-Teslim edilen araçlara, idarenin belirleyeceği ölçü ve ebatlar
da takılacak olan stickerları ve/veya folyo yazıların gideri, 

-Teslim edilen araçların ön camına, 35 puntodan az olmamak 
kaydıyla "Resmî hizmete mahsustur" ibaresi yazılı levhaları
n gideri, 

-Kaldırma araçları, taşıma salları v.b. gibi makine nakilleri, 
hiyap çalışmaları, forklift çalışmalarında sayı gözetmeksizin t
emin edilmesi gereken aşınma malzemeleri (halat, sapan, kan
ca, çadır, kova, tırnak, liper, lastik, bıçak, adaptör, burç, pim
, kırıcı ucu vb.) tüm sabitleme, koruma ve kaldırma aparatla
rının gideri, 

 teklif fiyata dahildir. 
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, kırıcı ucu vb.) tüm sabitleme, koruma ve kaldırma aparatla
rının gideri, 

 teklif fiyata dahildir. 
 
 
TEKNİK ŞARTNAME  
Teknik şartnamede değişiklik yapılmamıştır. 
 
SÖZLEŞME TASARISI  
Mad
de Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası 

7 

Sözleşme bedeline dahil giderler: 
-Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince 
yapılacak ulaşım,sigorta,vergi,resim ve harç giderleri,-Yüklen
ici tarafından idareye teslim edilecek araçlara takılacak olan 
araç filo takip sistemi (GPS) ve sökme-takma gideri,- Kullanıl
an lastiklerden araç güvenliğini tehlikeye atacak yıpranan, pa
tlayan, hasar gören veya diş derinliği yasal sınırın altına düşm
esinden dolayı kilometre gözetmeksizin yenileri ile değiştirilec
ek olan lastiklerin gideri,- Her türlü lastik arızaları, patlaklar
ı, fren balata disk değişimi, rot-balans ve değişimleri gideri,- 
Araçlara alınan ekspertiz raporları gideri,- Araçların her türl
ü bakım, onarım, vergi, zorunlu trafik sigortaları, Rent A- Ca
r Kaskosu, trafik fenni muayeneleri giderleri,- Teslim edilen a
raçlara, idarenin belirleyeceği ölçü ve ebatlarda takılacak ola
n stickerları ve/veya folyo yazıların gideri,- Teslim edilen araç
ların ön camına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla "Resmî h

Sözleşme bedeline dahil giderler: 
-Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince 
yapılacak ulaşım,sigorta,vergi,resim ve harç giderleri, 
 
-Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek araçlara takılac
ak olan araç filo takip sistemi (GPS) ve sökme-takma gideri, 
 
- Kullanılan lastiklerden araç güvenliğini tehlikeye atacak yı
pranan, patlayan, hasar gören veya diş derinliği yasal sınırın 
altına düşmesinden dolayı kilometre gözetmeksizin yenileri il
e değiştirilecek olan lastiklerin gideri, 
 
- Her türlü lastik arızaları, patlakları, fren balata disk değişi
mi, rot-balans ve değişimleri gideri, 
 
- Araçların her türlü bakım, onarım, vergi, zorunlu trafik sig
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izmete mahsustur" ibaresi yazılı levhaların gideri,- Kaldırma 
araçları, taşıma salları v.b. gibi makine nakilleri, hiyap çalışm
aları, forklift çalışmalarında sayı gözetmeksizin temin edilme
si gereken aşınma malzemeleri (halat, sapan, kanca, çadır, ko
va, tırnak, liper, lastik, bıçak, adaptör, burç, pim, kırıcı ucu v
b.) tüm sabitleme, koruma ve kaldırma aparatlarının gideri, 

ortaları, Rent A- Car Kaskosu, trafik fenni muayeneleri gide
rleri, 
 
- Teslim edilen araçlara, idarenin belirleyeceği ölçü ve ebatla
rda takılacak olan stickerları ve/veya folyo yazıların gideri, 
 
- Teslim edilen araçların ön camına, 35 puntodan az olmama
k kaydıyla "Resmî hizmete mahsustur" ibaresi yazılı levhala
rın gideri, 
 
- Kaldırma araçları, taşıma salları v.b. gibi makine nakilleri, 
hiyap çalışmaları, forklift çalışmalarında sayı gözetmeksizin t
emin edilmesi gereken aşınma malzemeleri (halat, sapan, kan
ca, çadır, kova, tırnak, liper, lastik, bıçak, adaptör, burç, pim
, kırıcı ucu vb.) tüm sabitleme, koruma ve kaldırma aparatla
rının gideri, 

16.1 

AykirilikHalleriTablosu: 

Sı
ra 
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Yapılacak
tır / 
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cek  
Ceza 
Oranı  

Sözleşm
enin 
Feshini 
Gerekti
ren  
Aykırılı
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1 

- Mücbir sebeplerin dış
ında sürekli olarak 3 g
ün veya 15 gün içerisin
de 3 defa işe gelmemes
i veya devamlı olarak i
şe gelmeyen araç sayısı 
toplam aracın % 10'u g
eçmesi halinde,- Yükle
nicinin İdarenin talebin
e rağmen ikame araç g
etirmemesi halinde,- İş
in başlangıcından itibar
en 30 (otuz) takvim gü
nü içerisinde araçlara t
aşıt takip cihazları takıl
maması halinde,- İdare 
tarafından değiştirilme
si talep edilen araçların 
yüklenici tarafından 5 (
beş) gün içerisinde değ
iştirilmemesi halinde,- 
45 (kırkbeş) takvim gü
nü içerisinde araçlara e
kspertiz yapılmaması h
alinde,- Yüklenici firm
a teslim edeceği araçlar
a, İdarenin belirleyeceğ
i ölçü ve ebatlarda stic

İhtar  
Yapılacak
tır 

On Bi
nde  
2,00 

5 

Ceza 
Oranı  

  

 

1 

 

- Mücbir sebeplerin d
ışında sürekli olarak 
3 gün veya 15 gün içe
risinde 3 defa işe gel
memesi veya devamlı 
olarak işe gelmeyen a
raç sayısı toplam arac
ın % 10'u geçmesi hal
inde, 

 

İhtar  
Yapılaca
ktır 

 

On Bi
nde  
2,00 

 

5 

  

 

2 

 

- Yüklenicinin İdaren
in talebine rağmen ik
ame araç getirmemesi 
halinde, 

 

İhtar  
Yapılaca
ktır 

 

On Bi
nde  
2,00 
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3 

 

- İdare tarafından değ
iştirilmesi talep edile
n araçların yüklenici t

 

İhtar  
Yapılaca
ktır 

 

On Bi
nde  
2,00 

 

5 
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kerları ve/veya folyo y
azıları 30 gün içerisind
e yapılmaması halinde,
- Yüklenici teslim edec
eği araçların ön camına
, 35 puntodan az olma
mak kaydıyla "Resmî h
izmete mahsustur" ibar
esi yazılı levhaların 30 
gün içerisinde yapılma
ması halinde,- Ayrıca, 
yukarıda belirtilen dur
umlardan dolayı İdaren
in uğrayabileceği her t
ürlü zarar yüklenici tar
afından karşılanır, 

 

 

arafından 5 (beş) gün 
içerisinde değiştirilm
emesi halinde,  

 

 

 
 
İHALE SUNULMAYACAK BELGELER 
İhale sunulmayacak belgelerde değişiklik yapılmamıştır. 
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