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ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2016 / 24514

KONU

: Servis Taşıma Hizmet Alım İşi

SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Aralık 2016 Salı Günü Saat 15:00

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva-Beylerbeyi-Levent lokasyonlarındaki personel ve TFF
Meral Celal Aras Spor Lisesi’ndeki öğrenciler için servis taşımacılığı hizmet alımı yapılacaktır.
İstekliler tekliflerini kapalı zarf usulü veya posta yoluyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri Riva / Beykoz / İstanbul Adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma
Müdürlüğüne 27 Aralık 2016 Salı günü saat 15:00 ‘ e kadar teslim edebilirler.
Detaylı bilgi ekremorhan@tff.org mail adresinden yada 0 216 554 51 00 no’lu telefondan alınabilir.
Taşıma hizmetinin sağlanmasına ilişkin şartname aşağıdadır.

TAŞIMA HİZMETİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME

1-İŞİN KONUSU ve SÜRESİ:
İşbu şartname, Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından
Türkiye Futbol Federasyonu Riva, Beylerbeyi, Levent Binaları, TFF Meral Celal Aras Spor
Lisesi ve ileride belirlenebilecek diğer yerlerdeki öğrenci ve istihdam edilen personelin
İstanbul ili ve ilçeleri ve çevresinden alınarak TFF’nin işyerlerine, TFF’nin işyerlerinden
alınarak İstanbul ili ve ilçeleri ve çevresindeki ikametgahlarına bırakılmalarına ilişkin hizmet
sunacak şirketlerin (Bundan böyle İSTEKLİ olarak anılacaktır.) sağlaması gereken şartları
ve vereceği hizmetlerin kapsamını belirlemektedir. Hizmet süresi 1 (bir) yıl süreyle geçerli
olup, TFF tarafından 1 (bir) yılın sona ermesinden en geç 1 (bir) ay önce hizmetin
yenilenmeyeceği bildirilmedikçe hizmet süresi aynı şartlarla bir yıl için yenilenmiş
sayılacaktır.
2-KAPSAM:
TFF ilgili kişilerin bu işe ait Şartname ekinde sunulan güzergah listelerinde belirtilen, okul
personeli ve öğrencileri için 2 adet 29 kişilik midibüs, 13 adet 17 kişilik minibüs; TFF
Personeli için 21 adet 17 kişilik minibüs olmak üzere toplam 36 adet servis aracıyla taşıma
işidir.
İstekli, Şartname ekinde yer alan güzergah listesine bağlı olarak teklifte bulunacaktır.
3-PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:
3.1. Bu işe ait Şartname ekinde sunulan güzergah listelerinde kullanılacak araçlardan;
Midibüsler 29 kişilik
Minibüsler 17 kişilik olacaktır.
Bunun için araca ait Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Tescil Belgesinde belirtilen koltuk sayısı
esas alınacaktır.
Araçlarda sonradan yapılan koltuk ilavesi veya ruhsatta yapılan yeni düzenleme ile aracın;
otobüs, midibüs veya minibüs sayılması hususları kesinlikle kabul edilmeyecek ve bundan
dolayı İSTEKLİ, TFF’den herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve
taahhüt etmiş sayılacaktır.
İstenilmiş olan midibüs ve minibüs türü araçların koltukları; şehirler arası yolculuk tipi
olacaktır.
3.2. Teklif edilen otobüs, midibüs ve minibüsler sözleşme yürürlükte olduğu süre zarfında
hiçbir suretle 3 (üç) yaşından büyük olmayacaktır. Bir kullanıma alınan aracın takip eden
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yıllarda kullanımına devam edilmesi halinde en fazla 4 (dört) yaşındaki araca müsaade
edilecektir. Model tespitinde araca ait Motorlu Araç Trafik ve Tescil belgelerindeki model
esas alınacaktır.
3.3. Araçlarda GRPS ve / veya GPS ile harita üzerinden takip edilebilir & yönetilebilir
donanım ve yazılıma sahip olacaktır. Haritalar üzerinde her bir servis aracı için ayrı
güzergahlar tanımlanabilecek, servis kalkış/varış saatleri, ilgililerin iniş/biniş saatleri ve
yerleri harita üzerinde görünecektir. Araçların GPRS ve / veya GPS üzerinden takip edilmesi
ile ilgili ortamı, izinleri ve şifreleri TFF’nin İdari İşler Biriminin kullanımına açacaktır.
3.4. Servis aracı olarak kullanılacak taşıtların;
a- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanunla ilgili tüm tüzük ve yönetmeliklerin
şehir içi taşımacılığı kurallarına uygun olacağını ve 3/2/1993 tarihli ve 21485 sayılı Resmi
Gazete de yayımlanan Araçların, İmal, Tadil, Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Türk
Standartları Enstitüsünün Kasım 2001 tarihli ve TS 12257 no’lu Standardına göre;
a.a- İmal edilmiş ve iç düzenlemesi yaralanmalara karşı yumuşak bir doku malzemesi ile
donatılmış,
a.b- Araca ait koltuk adedini gösteren tescil belgesinin, aracın içerisinde görülebilecek bir
yere monte edilmiş,
b- Kapılarının ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda
edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmiş,
c- 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde belirtilen,
c.a- Standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile
donatılmış,
c.b- Esaslara uygun olarak bütün koltuklar “yatar” özelliğine sahip olacak ve bütün
koltuklarda mutlaka emniyet kemeri olacaktır,
c.c- Periyodik Trafik muayeneleri ile 6 aylık bakım ve onarımlarının yapılmış veya eklerdeki
formların tanzim edilmiş, olması zorunludur.
d. ŞİRKET, Avrupa Birliği normlarında Servis Taşımacılığı vasıflarına uygun olarak, Kalite
Yönetimi-TSE-, 14001 ve 18001 standartlarına haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
e. Araçlar çalışır durumda olmak üzere klimalı olacaktır.
f. Araçlarda güvenlik standartlarına uygun otomatik kapı bulunacaktır.
g. Araçlarda çalışır durumda ABS/Airbag güvenlik sistemleri bulunacaktır.
3.5.

KARASÖR:

Karasörün taban ve tavanı hiçbir şekilde su sızdırmayacak ve harici hava tesirlerinden
personeli koruyucu şekilde olacaktır.

3

Yan cam fitilleri su ve toz geçirmeyecek ve camları sarsıntıdan dolayı kendiliğinden
açılmayacaktır.
Kapılar toz almayacak şekilde fitillerle teçhiz edilmiş olacaktır.
Araçların iç aksamı sarsıntıdan dolayı rahatsız edici gürültü yapmayacak tarzda olacaktır.
KALORİFER :
Kalorifer tesisatı fenni ve en soğuk havalarda dahi araçların içini ısıtacak güçte ve sefer
boyunca çalışır durumda olacaktır.
Egsoz gazından yararlanan çıplak borulu ısıtma sistemi olmayacaktır.
Sıcak havalarda da araç içine sıcak hava vermeyecek şekilde olacaktır.
Sıcak havalarda Klimalar araçların içini soğutacak güçte ve sefer boyunca çalışır durumda
olacaktır.
Aydınlatma ve elektrik donanımı, Karayolları Trafik Yönetmeliği esaslarına uygun olacaktır.
3.6. YAKIT:
a- Taşıtlar motorin veya benzinle ile çalışır olacaktır. LPG’li taşıtlar için verilen teklif geçersiz
sayılacaktır
3.7. LASTİK :
a- Hava şartlarına uygun tip lastik kullanılacak, teknik standartlara uygun olacak, lastikler
dişsiz olmayacak; kesinlikle dişsiz ve kaplama lastik takılmayacaktır.
4- PERSONEL SERVİS ARAÇLARINI KULLANAN ŞOFÖRLER;
a- Taşınacak personeli ve öğrencileri taahhüt edilen yere kadar rahat bir şekilde götürüp
getirmekle, servis hizmetinden yararlanacak personelden ve öğrencilerden başka yolcuyu
servis taşıtına almayacaklarıdır.
b- Taşıt içi düzenini sağlamakla, taşıma hizmeti sırasında sürücünün dikkatini dağıtacak ve
yolcuları rahatsız edecek nitelikte, görüntülü ve sesli müzik alet ve sistemlerini kullanmamak
veya kullandırmamakla yükümlüdürler.
c- Belediyelerce veya il-ilçe trafik komisyonlarınca verilen güzergah izin belgesini (EK-2)
araçta bulundurmak, bu belgede tayin edilen güzergahın dışına servis aracını çıkartmamak
ve trafik komisyonlarının diğer kararlarına uymakla yükümlüdürler.
d- Şoförlerin Türk Ceza Kanununda sayılan adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık,
uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı, yüz kızartıcı suçlar,mal varlığına karşı işlenmiş suçlar
ve ağır trafik suçları gibi (sayılanlar sınırlı olmaksızın) suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm
giymemiş olması ve Sabıka kaydı bulunmamalıdır,
e- Kullanacakları personel servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az üç yıllık sürücü
belgesine sahip olmalıdır.
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f- Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması,
alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla
geri alınmamış olması, zorunludur.
g- Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ne göre çalıştırılan şoförlerin 60 yaşından gün almamış
olmaları gerekmektedir.
5- SİGORTA ZORUNLULUĞU;
İstekli, personel servis hizmetinde kullanacakları taşıtlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunuyla getirilen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorundadırlar. Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan servis araçları ile personel taşımacılığı yapılamaz.
İstekli tüm araçların (İstekli sahibi olsun veya olmasın) şoför ve yolcu koltuk sigortaları (Ferdi
Kaza Sigortaları) minimum 10.000 TL tutarında, vefat ve daimi maluliyet teminatı ile bunlara
ilişkin tedavi/hastane masrafları teminatını kapsar ve lehdarı TFF olacak şekilde sigorta
yaptıracaktır.
Ayrıca İstekli, çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini
yaptırmak zorundadır.
6- DENETİM :
6.1. Taşıma hizmeti devam ettiği süre içerisinde, TFF tarafından görevlendirilecek kişiler
güzergahlarda kontrol işlemini yapacaktır.
6.2. Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Valilik, Belediye ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
mevzuatı çerçevesinde servis hizmetleriyle ilgili her türlü denetimi yaparlar.
6.3. Denetim ve şikayetler sonucu, şartname kurallarını 5 kez ihlal ettiği tespit edilen
İSTEKLİ’nin Sözleşmesi herhangi bir ihbar önceli olmaksızın derhal ve haklı nedenle fesih
edilecektir.
7- İşbu şartnamenin eklerinde ve yasal mevzuattan kaynaklanan tüm zorunlu belgelerin tam
ve eksiksiz olarak sözleşmenin imzasıyla birlikte sunulması gerekmektedir. Bu zorunluluk
araçların İstekli’ye ait olması, leasing yoluyla veya sair şekilde İstekli’nin kullanımında olması
halinde de geçerlidir.
8-DİĞER İSTEK VE ÖZELLİKLER :
8.1. İstekli, ihaleye katılabilmek için Teklif Bedeli’nin %2 (Y/yüzde İki)’si tutarında geçici
teminat verecektir. Geçici teminat mektubu olarak, hükümetçe yetkili kılınan veya milli bir
banka tarafından düzenlenmiş 30/03/2017 tarihine kadar geçerli TL bazında mektuplar ile
nakit ödeme kabul edilir.
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Zarfların tesliminden sonra İSTEKLİ teklifinden vazgeçemez veya değiştirilmesini öneremez.
Vazgeçmesi veya değiştirilmesini önermesi halinde geçici teminat irad kaydedilir. İstekli ile
sözleşme imzalanması ve sözleşmede belirtilen teminat mektubunu sunması ile birlikte
geçici teminat mektubu kendisine iade edilir. İSTEKLİ’ye yapılacak bildirimden sonra 15
(Y/onbeş) gün içerisinde teslim alınmayan teminatlardan TFF sorumlu olmayacaktır.
8.2. Ruhsatlarında “GÖRÜNÜMLÜ” ibaresi yazan araçlar kabul edilmeyecektir.
8.3. Araç üzerlerinde kullanma amacına uymayacak üzerinde yazı, boya, resim, afiş ve
benzeri olumsuzluklar bulunmayacaktır.
8.4. Servis araçlarının sağ ön camında görülebilir-okunaklı numaralı güzergah levhası devamlı
asılı bulundurulacaktır.
8.5. İstekli, taşıma işinde çalıştıracakları araçları işe başlamadan bir hafta önce muayenesini
yaptıracaklardır.
8.6 . Araçların genel denetimi TFF’nin talep etmesi halinde TFF tarafından her zaman
yapılabilecektir.
8.7. Araçların her türlü sigortası İstekli tarafından yapılmış olacaktır.
8.8. İş bu şartnamede belirtilen hususların, yerine getirildiği servis aracıyla, taşımanın
yapılması esastır. Taşıma süresinde başka bir aracın sefere konulması gerektiğinde vasıtanın,
asgari bu şartnamedeki özellikleri içermesi zorunludur. Araç modeli yenilense dahi, servise
verilecek araç şartnamenin 3. maddesinde belirtilen ve istenen koşulları karşılar nitelikte
olacaktır. Ancak, zorunlu sebeplerden dolayı başka araçların sefere konulması gerektiğinde
dilekçe ile TFF’den çalışma müsaadesi alınacaktır. TFF tarafından uygun bulunursa
çalıştırılacaktır.
8.9. Köprü ve paralı geçiş kullanan tüm araçlarda OGS ve/veya HGS cihazları bulunacaktır,
bununla ilgili tüm masraflar İstekli’ye aittir. Hizmetin ifası sırasında araçlardan
kaynaklanacak her türlü akaryakıt, yedek parça, sair kullanım ve tamir masrafları İstekli’ye
aittir.
9- ÇALIŞMA KOŞULLARI :
9.1. Taşıtların hareket saatleri ve durakları ihale dokümanında yer alan güzergah listelerinde
gösterilmiştir. Belirtilen saatlerde (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. TFF gerekli gördüğünde
önceden bildirmek suretiyle, taşıtların hareket saatlerini değiştirebilecektir.
9.2. TFF tarafından belirlenmiş duraklardan başka bir yerde indirme bindirme yapılamaz.
Gerektiğinde TFF, güzergahlar üzerinde belirlenmiş durakları değiştirebileceği gibi, yeni
duraklarda oluşturabilecektir.
9.3. Servis araçları programında belirlenmiş hareket saatinden en az 15 (on beş) dakika önce
durağa gelmiş ve binmeye hazır olacaktır.
9.4. Servis araçları, durağı olmadığı halde güzergahları üzerindeki duraklardan TFF
personelini, aracın boş koltukları olması halinde mutlaka alacaktır.
9.5. İhtiyaç duyulduğunda TFF araç sevki için görevlendirilen kişiler araç güzergahlarını
değiştirmeye yetkilidir.
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9.6.TFF önceden bildirmek suretiyle bayram ve tatil günlerinde araçlara personel taşıma işi
yaptırabilir.
9.7. TFF misafirleri araçlardan ücretsiz faydalanacaktır.
9.8. TFF gerek gördüğünde araç sayısını azaltıp veya artırabilir.
9.9. Sefer, servis aracının güzergah listelerinde belirtilen ilk hareket durağından kalkıp, ilk
hareket durağına varması 1 (bir) tam seferdir. Sefer mesafeleri + 5 kilometre toleranslı
olacaktır.
10. TEKLİF VERECEK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDE ARANAN KOŞULLAR VE İSTENEN
BELGELER
İSTEKLİLER, hazırladıkları teklife esas evraklarını zarfa koyacaklardır.
Zarfın içerisinde bulunan ve İSTEKLİ tarafından sunulması gereken belgeler İSTEKLİ
tarafından her sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış halde sunulacaktır) şunlardan ibarettir:
a.

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası

veya ilgili meslek odası belgesi (davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış);
 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, davet tarihinin veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 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.
c.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d. SGK ve Vergi Dairelerinden alınmış güncel borçsuzluk belgeleri,
e.

Firma Referans (Tanıtım) Dosyası,

f.

İşbu Şartname,

g.

Teklif Mektubu,
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h. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi
i.

Servis Taşımacılığı Kartı

j.

İsg Katip sistemi üzerinden ‘’İş güvenliği Uzmanı’’ ve ‘’İş yeri hekimi’’ ile yapılan

sözleşmelerin birer nüshası
k.

Sözleşme.

11. TESLİM YERİ VE ADRESİ
Teklifin, 27 Aralık 2016 Salı günü, saat 15:00'e kadar TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı
Köyü Beykoz/İstanbul adresine teslim edilmesi gereklidir. Geç verilen teklifler ve postada
olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
12. İSTEKLİLERE VERİLEN SATINALMA DOKÜMANLARI
a.

Şartname

b. Güzergah Listesi
c.

Sözleşme

İşbu şartname, ihaleyi kazanacak İSTEKLİ ile imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz bir parçası
olup İSTEKLİ tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak teklif ekinde sunulacaktır. TFF,
imzalanacak sözleşmede işbu şartname kapsamı dışında kalan şartları belirleyebilir.
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İş bu Şartname 12 maddeden ibarettir.
EKLER :
EK :1




Güzergah Listesi
Özel Servis Aracı Uygunluk Tespit Belgesi
Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi

EK :2 Personel taşımacılığı için gerekli olan evraklar





Güzergah İzin Belgesi,
Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi
Servis Taşımacılığı Kartı
Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi (Şoför Kartı)



Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası

EK :3 İş Güvenliği için İstenilen Evraklar


Firmanın İsg Katip sistemi üzerinden ‘’İş güvenliği Uzmanı’’ ve ‘’İş yeri hekimi’’ ile yapılan
sözleşmelerin birer nüshası






Şoförlerin ‘’Psikoteknik sağlık raporları’’
Araçların son muayene raporları
Araçların Risk Analiz Raporları
Şoförlerin Sigorta bildirimleri, İş Güvenliği Eğitim Sertifikaları, Periyodik sağlık
muayeneleri

EK :4 Okul servis taşımacılığı için gerekli olan evraklar







Güzergah İzin Belgesi,
Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi
Servis Taşımacılığı Kartı ( Ruhsatta okul taşıtı yazmalı)
Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi (Şoför Kartı)
Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
Veli ile taşımacılar arasında sözleşme
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