
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

TEPEBAŞI BELEDİYESİ 
 

2015 Yılı İçin Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/133385 

1-İdarenin  

a) Adresi : HOSNUDIYE MAHALLESI SAHIN CADDESI NU:84 

TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 2222114000 - 2223204920 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tepebasi.bel.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 adet binek oto, 15 adet combivan, 4 adet panelvan, 5 adet 

kamyonet, 5 adet Minibüs, 2 adet otobüsün 12 ay süre ile kiralanması. 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 

idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Eskişehir ili sınırları içi ve gerektiğinde şehirlerarası ulaşım 

güzergahları. 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015 

 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir 

b) Tarihi ve saati : 12.11.2014 - 10:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk 

ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil 

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine 

sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma 

uygun belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 

50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya 

teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 

a) İstekli tarafından teklif edilecek iş kalemleri listesindeki binek oto, combivan, panelvan, kamyonet (pick-up) 

tipi araçlara karşılık olarak getireceği araçların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 



tarafından yayımlanan motorlu kara taşıtları kasko değer listesindeki marka kodu, tip kodu, marka adı ve tip 

adı bilgilerini içeren araç listesi. 

İstekliler tekliflerini; 2014/6814 sayılı Hizmet Alım Suretiyle Taşıt Edinmesine İlişkin Esas ve Usullerde 

Değişiklik yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının "Madde 2 a) “Şoför giderleri hariç yapılan taşıt 

kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri 

giderler dahil) taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve 

harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer 

Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sini aşmayacaktır.” hükmü gereği vereceklerdir. Teklif 

edilen fiyatların 2014/6814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na uygun olup olmadığının tespiti için, bu 

şartnamenin 7.5.2. maddesinin a. bendinde istenen araç listesi örneğini teklifleri ekinde sunacaklardır. 

b) İş kalemleri listesinde kendi malı olarak tanımlanan 27 adet araç Yüklenicinin kendisine ait araçlarla 

yürütülecektir. 

İstekliler; kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanı, ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci 

mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Her türlü araç kiralama hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tepebaşı Belediyesi Destek 

Hizmetler Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak 

indirmeleri zorunludur.  

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş 

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir.  

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.  

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

 

13.Diğer hususlar: 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde 

bırakılacaktır. 

 

EK 1 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 

1 Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Ay 12 

2 Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Ay 12 

3 Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Ay 12 

4 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Ay 12 



Malı 

5 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

6 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

7 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

8 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

9 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

10 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

11 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

12 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

13 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

14 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1200 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

15 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1550 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

16 
Binek oto (en az 2013 model, en az 1550 cc, sedan) Kendi 

Malı 
Ay 12 

17 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

18 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

19 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

20 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

21 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

22 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

23 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

24 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

25 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

26 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

27 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

28 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 



29 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Ay 12 

30 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Kendi Malı Ay 12 

31 Combivan (en az 1200 cc, en az 2013 model) Kendi Malı Ay 12 

32 Kamyonet çift kabin (en az 2013 model, en az 2000 cc) Ay 12 

33 Kamyonet çift kabin (en az 2013 model, en az 2000 cc) Ay 12 

34 Kamyonet çift kabin (en az 2013 model, en az 2000 cc) Ay 12 

35 
Kamyonet çift kabin (en az 2013 model, en az 2000 cc) Ke

ndi malı 
Ay 12 

36 
Kamyonet çift kabin (en az 2100 cc motor hacmi, en az 20

13 model, en az 1400 kg taşıma kapasiteli) 
Ay 12 

37 
Minibüs (en az 2013 model en az 16+1en az 2100 cc moto

r hacmi) Kendi malı 
Ay 12 

38 
Minibüs (en az 2013 model en az 16+1en az 2100 cc moto

r hacmi) Kendi malı 
Ay 12 

39 
Minibüs (en az 2013 model en az 16+1en az 2100 cc moto

r hacmi) Kendi malı 
Ay 12 

40 
Minibüs (en az 2013 model en az 16+1en az 2100 cc moto

r hacmi) Kendi malı 
Ay 12 

41 
Minibüs (en az 2013 model en az 16+1en az 2100 cc moto

r hacmi) Kendi malı 
Ay 12 

42 
Otobüs (en az 2013 model, en az 19+1en fazla 21+1, en az 

2100 cc motor hacmi) Kendi malı 
Ay 12 

43 
Otobüs (en az 2013 model, en az 19+1en fazla 21+1, en az 

2100 cc motor hacmi) Kendi malı 
Ay 12 

44 
Panelvan tek kabin (en az 2100 cc, en az 2013 model, en a

z 13 m³ yükleme alanı hacimli) Kendi Malı 
Ay 12 

45 
Panelvan tek kabin (en az 2100 cc, en az 2013 model, en a

z 8 m³ yükleme alanı hacimli) Kendi Malı 
Ay 12 

46 
Panelvan tek kabin (en az 2100 cc, en az 2013 model, en a

z 8 m³ yükleme alanı hacimli) Kendi Malı 
Ay 12 

47 
Panelvan tek kabin (en az 2100 cc, en az 2013 model, en a

z 8 m³ yükleme alanı hacimli) Kendi Malı 
Ay 12 

 


