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MADDE 1 - TANIMLAR 

 
Bu doküman ve eklerinde geçen; 

 
CEMİYET   : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’ ni 
 
İSTEKLİ   : Madde 2’de tanımı ve kapsamı verilen yapım işine teklif veren firma, 
 
TEDARİKÇİ: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 
 

 
MADDE 2 - HİZMET TANIMI VE KAPSAMI 

 
            2.1     Hizmet Tanımı: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ tarafından kullanılmak üzere 7 adet 

binek otomobil kiralama hizmetidir. 
  
            
MADDE 3 – TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
3.1  TEDARİKÇİ tarafından Ek-1 de bulunan otomobillerin kiralama bedeli için 

verilmiş olan fiyatlar sözleşme tarihinden itibaren 36 ay boyunca geçerli olacaktır.  
 
3.2  TEDARİKÇİ vermiş olduğu fiyatlar üzerinden CEMİYET tarafından yapılacak 

kira bedellerine alacak temliki koymamayı taahhüt eder.  
 
3.3  TEDARİKÇİ vermiş olduğu fiyat teklifi kapsamında, kiralanacak araçların, 

motorlu taşıtlar vergisi ve sözleşme süresi içerisinde devletin uygulamaya alacağı 
araç kullanımı ile ilgili doğabilecek diğer vergi, resim ve harçları, kasko, trafik 
sigortası, periyodik bakım, araç muayene, egzost muayenesi bedellerini ödemeyi 
araç başına her 50.000 km. sonunda bir takım (4 adet)  yaz lastiği, 36 aylık kiralama 
süresi boyunca her araç için bir defaya mahsus bir takım (4 adet) kış lastiği tedarik 
etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 
3.4  TEDARİKÇİ kiralama hizmeti vereceği araçlar için herhangi bir sebepten dolayı 

araç kullanılamaz hale geldiği durumlarda kiralık araç ile muadil özelliklere sahip 
ikame aracı 24 saat içerisinde temin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 
3.5  TEDARİKÇİ tarafından Ek-1 de bulunan araçlar 2014 yada 2015 model yılı olan 

ve 0(sıfır) km araçlar olacaktır. 
 
3.6  TEDARİKÇİ, tarafından CEMİYET’ e teslim edilen araçlar için araç başına yıllık 

50.000 km. kullanım hakkı tanınacaktır. Bu rakam toplam araç sayısı üzeriden 
değerlendirilecek olup 7(yedi) araç için yıllık 350.000 km 36 aylık kiralama süresi 
için ise toplam 1.050.000 km olarak değerlendirilecektir. CEMİYET tarafından 
kullanılan araçlar bu kilometre sınırı aşmadığı sürece TEDARİKÇİ ek bir bedel 
talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.  

3.7 TEDARİKÇİ, CEMİYET tarafından kiralanan araçları hasar, periyodik bakım ve 
diğer bakım işlemleri için en yakın servis noktasına yönlendirecektir. 
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MADDE 4 -  CEMİYET’ İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
4.1 Araçların tüm otopark, taşıt tanıma sistemi, yakıt, köprü, otoyol ve sürücü 

hatasından kaynaklanan trafik cezaları CEMİYET tarafından karşılanacaktır. 
 
4.2 CEMİYET’ e ve/veya CEMİYET kullanıcısına tebliğ edilen trafik cezaları, 

CEMİYET tarafından yasal ödeme süresi içerisinde ödenecektir. CEMİYET 
tarafından ödenen trafik cezalarının ödeme makbuzu TEDARİKÇİ’ ye 5 iş günü 
içerisinde iletilecektir. 

 
4.3 CEMİYET tarafından kiralanan araçların herhangi bir neden ile 36 aylık sözleşme 

süresinden fazla kullanılması durumunda araç muayene işlemleri CEMİYET 
tarafından yürütülecektir. Araç muayenesi ile ilgili tüm bedeller ise TEDARİKÇİ 
tarafından karşılanacaktır. Aksi durumda sıfır km. araçlar için zorunlu muayene 
süresi olan 3 yıllık süre aşılmadığından (kanunda meydana gelebilecek değişiklikler 
nedeniyle bu sürenin kısalması durumu haricinde) dolayı CEMİYET’ in bu konuda 
yükümlülüğü bulunmayıp tüm işlemler TEDARİKÇİ tarafından yapılacaktır. 

 
MADDE 5 -  İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK 
ŞARTLARI 

 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekmektedir: 

 
5.1      Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik-posta adresi, 
 

5.2       Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 
 

a)  Gerçek kişi olması halinde,  ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde 
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

 
5.3      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

 
a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteriri 
Ticaret sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri. 

 
5.4 İSTEKLİLER, Teklif alma şartnamesi ve eki ihale dosyasında bulunan bütün 

evrakları, şartname ve projeleri (elektronik ortamdakiler dâhil) okuyup kabul 
ettiklerini beyan ederek,  ihale dokümanının her sayfasını firma kaşesi ile mühürleyip, 
imzalayacaklardır. 
 

5.5 CEMİYET ihalenin herhangi bir aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkı ile teklif 
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sahibi tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği hakkında ek bilgi ve 
belge talep etme hakkını saklı tutar.  

 
 

MADDE 6 - TEKLİF USULÜ 
 

İhale teklif toplam bedel esaslarına göre yapılacaktır. Teklifler, aşağıda belirtildiği şekilde 
hazırlanacak ve kapalı zarf ile verilecektir: 

 
7.1  Üzerine  ‘BİRİNCİ ZARF’ yazılmış olan zarfa; 

 
a)  Teklif İsteme Dokümanı ve ekleri (varsa Sözleşme Taslağı,  İdari Şartname, Teknik   

Şartnameler, Zeyilname vs...), (dokümanların her sayfası imzalanıp,  
mühürlenecektir.) 

b)  Madde 5.0’ de istenen belgeler, konulacaktır. 
 

7.2  Üzerine “İKİNCİ ZARF” yazılmış olan zarfın içine; 
 

a)  Teklif fiyatını belirten teklif mektubu 
(EK 1 ve “Teklif Mektubu” örneğine uygun olarak hazırlanacaktır),  

b)  Teknik Şartname  
 

Konulacaktır. 
 

7.3 ”DIŞ ZARFIN” içine;  
 
a) ”BİRİNCİ ZARF”,  
b) ”İKİNCİ ZARF”, 
 
Kapatılmış olarak, birlikte konulacaktır. ”DIŞ ZARF” üzerine isteklinin adı, soyadı veya 
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin ve teklife konu işin adı yazılacaktır.  
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 
TEDARİKÇİ teklifini Madde 8 ’e uygun şekilde İDARE‘ye teslim edilecektir. 

 
MADDE 7 - TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ 

 
Teklifler en geç 02.03.2015 PAZARTESİ günü saat 15.00 ‘e kadar DARÜŞŞAFAKA 
CEMİYETİ Maslak Eğitim Kampüsü Darüşşafaka Cad. No:14 Maslak Sarıyer / İstanbul 
adresine teslim edilmiş olacaktır. Geç gelen ve/veya belirtilen adresten başka yerlere verilen 
teklifler dikkate alınmaz. 

 
MADDE 8- ŞARTNAME HARİCİ TEKLİFLER 

 
Bu şartname hükümlerine uymayan teklifleri dikkate almak veya almamak hususunda 
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ tamamen serbesttir. 

 
 

 
MADDE 9 - TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

 
Tekliflerin geçerlilik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. Bu 
süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
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alınmayacaktır. Teklif sahipleri bu süre içinde teklifleri ile bağlı olacaklardır. İhtiyaç 
duyulması halinde CEMİYET, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün daha uzatılması 
yönünde İSTEKLİ‘den talepte bulunacaktır. İSTEKLİ, CEMİYET’ in bu talebini kabul 
edebilir veya reddedebilir.  

 
MADDE 10 - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi 
yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta ya da işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 
CEMİYET isteklilerle toplamda ya da ürün bazında pazarlık edebilir indirim isteyebilir. 

 
 
MADDE 11 - SÖZLEŞMENİN YAPILMASI 

 
İSTEKLİ, teklifinin kabul edildiği kendisine tebliğ edildiği tarihten başlayarak, üç iş günü 
içinde CEMİYET ile sözleşmeyi akdetmeye mecburdur.  

 
MADDE 12 - TEKLİF FİYATINA DAHİL OLAN MASRAFLAR 

 
12.1 Her türlü sözleşme giderleri ile İSTEKLİLERİN sözleşmenin uygulanması sırasında 
ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile 
ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif toplam fiyatına dâhildir ve İSTEKLİ’ ye 
aittir. 

 
12.2 Gider kalemlerinde artış olması yâda yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, 
istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği 
kabul edilir; TEDARİKÇİ, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak 
talebinde bulunamaz. 

 
MADDE 13 – ÖDEME ŞEKLİ  
 
    Ödeme teslim alınan ürün/ürünlerin fatura tarihinden itibaren 7 gün vade ile yapılacaktır. 
Ek-1’ de belirtilen birim fiyatlara kargo, ulaşım vb. bütün harcamalar dahildir. 
 
MADDE 14 - TEBLİĞLER 

 
Teklif verme neticesi yapılması gerekecek hukuki ve idari bütün tebliğler İSTEKLİ’ nin 
teklif mektubundaki adresine yapılır. 

 
MADDE 15 - TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİNİN EKLERİ 

 
    EK 1 : TEKLİF MEKTUBU 
 
MADDE 16- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 
Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  
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MADDE 17- DİĞER HUSUSLAR 

 
 

17.1  İSTEKLİLER, Tanıtım Dokümanı ve ihale sürecinde ihale hakkında edinmiş oldukları 
bilgileri saklı tutacaklarını ve başka amaçla kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt 
ederler.  
 

17.2  İSTEKLİLER, İhale Şartnamesinin bütün hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. 
 
On yedi maddeden ibaret bu şartnamede yazılı hususları okuyup anladığımı, şartnamede 
belirtilen kurallara aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. 

 
 
 
 
 
Taahhüt Eden Kişi veya Vekili  / Yetkili Temsilcisi: 
 
Adı-Soyadı :…………………………………………………………………………………….. 
 
Görevi  :……………………………………………………………………………………. 
 
Yasal Adresi :……………………………………………………………………………………. 
  ……………………………………………………………………………………… 
 
Tarih   :…/…/2014 
 
İmzası  : …………………… 
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