T.C
FATSA KAYMAKAMLIĞI
Toki Ortaokulu Müdürlüğü

İLGİLİLERE DUYURU
Okulumuza hizmet veren 16 Adet servisin taşımalı eğitime erişim sağlanması amacıyla
14/02/2018 tarihinde saat 10:00‘da Toki Ortaokulu –ilkokulu Müdürlüğünde dönemlik 156.000,00 (yüzellialtıbin.) TL, dönemlik 4680,00(Dörtbinaltıyüzseken)TL muhammen bedel üzerinden açık ilan,
pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
İhaleye katılacak kişilerde aranan şartlar ve istenen belgeler aşağıdadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

İHALE İLANI
Fatsa Toki İlkokulu-Ortaokulu Müdürlüğüne ait taşıma ihalesi işlemleri Okul Servis Araçları
Yönetmeliği ve Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince “ Açık
Teklif Eksiltme Usulu” ile ihale edilecektir.
1) İDARENİN
a) Adresi
b) Tel. Faks No
c) E-Mail Adresi
2) İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği
b) Yapılacağı Yer
c) Adresi
d) İşin Başlama Tarihi
e) İşin Süresi
f) Tahmin Edilen Muhammen
Bedeli
g) Demirbaş Bedel(Varsa)
3) İHALENİN
a) Yapılacağı Yer
b) Adresi
c) Tarihi ve Saati
d) Öğrenci Sayısı ve Güzergah

: Fatsa Toki Ortaokulu Müdürlüğü
: 04524239861
: 731925@meb.gov.tr
:Özel Taşıma İşi
:Toki İlk/Ortaokulu
:Fatih Mah. Barbaros Cad.No:57 Fatsa/ORDU
:Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren
:Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa dönemlik
:156.000,00TL. (yüzellialtıbintl.)
:………………………….
: Fatsa Toki Ortaokulu Müdürlüğü
:Fatih Mah.Barbaros Cad.No:157 Fatsa/ORDU
:14/02/2018 Saat: 10:00’da
:Ekli Listede Belirtilmiştir. (EK-1)

4) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve
elektronik posta adresi,
b) Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış
ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret
ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
d) Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu,
e) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların üçte birinin adına tescilli olduğuna ilişkin
belgeler ve taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri

5) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
a) T.C. vatandaşı olmak
b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve
aynı kanunun cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlıklı ikinci kısmının altıncı bölümünde
düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkum olanlar ihaleye katılamazlar.
c) İhaleye bizzat kendileri veya görevlendirilen şirket yetkilileri katılacaklardır.
d) Servis taşıma işine katılacak olanlardan işin tahmin edilen bedelinin % 3'ü oranında

geçici teminat alınır. Taşımacıdan sözleşme ile taahhüt ettiği hizmetlere güvence olarak
sözleşme bedelinin % 6‘sı oranında kesin teminat bedeli alınır. Teminat olarak; Tedavüldeki
Türk Parası kabul edilir. Bu tutar okul aile birliğinin hesabına yatırılır. Sözleşme
imzalandıktan sonra geçici teminat taşımacıya 5 iş günü içinde iade edilir. Kesin teminat
sözleşmenin hükümlerine uygun olarak sona ermesinden itibaren 3 iş günü içinde taşımacıya
iade edilir.(Okul Aile Birliği Hesap No : TR86 0001 0002 1851 8717 1950 02)
f) İhaleden men yasağı almamış olmak.
6)Sözleşme Sırasında İstenilecek Belgeler

a) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
b) Kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belge,
c) Kesin teminatı yatırdığına dair banka dekontu,
d) Eğitim öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel ile asıl ve yedek şoförlerin
sabıka kayıt belgeleri,
e) İlgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden alınan özel izin belgesi,
f) D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi
yıllık sürücü belgesine sahip olmak,
g) Her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden veya ilgili
sağlık sunucusundan alacağı okul servis şoförlüğü yapabileceğine ilişkin sağlık raporu,
h) Rehber personelin, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile
hekimliğinden veya ilgili sağlık sunucusundan aldığı rapor,
i) Şoförlerin yetkili kuruluşlardan aldığı psikoteknik raporu,
j) Şoför ve rehber personelin ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce düzenlenen eğitim
sonunda almış oldukları sertifikayı,
k) Taşıma yapacakları araçların, Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü karayolları
motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçelerini,
l) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopilerini, sözleşme imzalama aşamasında
taşımacı vermek zorundadır.

7)Şartname ve Eklerinin Alınabileceği Yerler
İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi, incelemek için Tok, Ortaokulu
Müdürlüğüne en son 13/02/2018 Salı günü saat 08:30’a kadar Toki Ortaokulu Müdürlüğünden
temin edebileceklerdir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar, 4. Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak,
kapalı zarf içinde 14/02/2018 Çarşamba Günü saat 08:00‘a kadar Toki Ortaokulu Müdürlüğüne
teslim edeceklerdir.
İŞ BU İHALE İLANI: 06/02/2018 günü saat 08:00 ‘den 12/02/ 2018 günü saat 13:00’a
kadar Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün http://fatsa.meb.gov.tr/ ve Fatsa Toki İlkokuluOrtaokulu’nun http://fatsatokiorataokulu.meb.k12.tr ve http://fatsatokiilkokulu.meb.k12.tr adresinde,
Ftasa İlçe Mill Eğitim Müdürlüğü ve Toki İlkokulun -Ortaokulu ilan panosunda asılı kalacaktır.

İHALE KOMİSYON ÜYELERİ
BAŞKAN
Turgay DİLBER

ÜYE
Yılmaz BEKTAŞ

ÜYE
Ahmet TİKENCE

