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DoĞRuDAN TEMİN İLANI

iriivı yAyMA cEMiyETi giNçöı şuBnsi
Kalkınma Bakanlığı tarafindan desteklenen Sosyal Destek Programı (SODES)
kapsamında yürütülen "2ül7-12-a021." nolu "Aydıılık Yarıırlar " projesinin faaliyetleri için
ihtiyaç duyulan aşağıdaki Çanakkale Gezisi Araç Kiralama, iaşe gider ve konaklama
Gideri Alımı Doğrudan Temin Usulü ile satın alınaçaktır. Satın almaya ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.

KURUML|N
a) Adresi

Inönü Mah. Şişli Sok. Derya Apt. Bingöl Merkez

b) Telefon ve faks numarasl

.05053866061-

c) Elektronik posta adresi (varsa)

neyyupkoca@hotmail. com

MAL VE HİZMETN
a) Niteliği, tiirii, ıniktarı

b) Teslim |ıer i/yerleri]
c) Teslim ftarihi/tarihleri]

SATIN

ALMA

a) İlan Tarihi

b) Teklifin Verileceği Son Tarih
ve Saati

l
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d) Tekliflerin Değerlendirileceği Bingiıl
Şu[:tsi
Tarilr ve yeri

1.
2.
3.
4.

iaşe gicitı,i.47 lıişiliti

{nıiıııi h,iah. $işii §ıı}<, l}çrı,a Aı:t. l}instil \,{eriıez
İşin niteliğine göre sözleşmede belirtilen sürede (Sözleşırı*
Vıır İse)

c)Tekliflerin Teslim Edileceği İniınü
yerin
Adresi

Kişililıi ".i7 kiıilk

S<ı}ı.

l}erl,a;\pt. Biııgiil Lferl"ez

t7:jOi

lliıı

i}şıı:ei< \,feık*zi

Yıı1,,ma Cemil,gli ü*rneği

Şekli ve içeriği belirlenen Ek-1 deki teklif mektubu,
Teknik Şartname Ek-2 (Var ise)
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat ve kalite esasına göre belirlenecektir.
Sadece yerli istekliler teklif verebilirler.
5. İnternet ilanında 1,er almayan [ıu işle ilgili detaylar idarenin adresinde ücretsiz temin
edilebilir.
6. Teklifler, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ilgili adrese elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir. Kargo veya posta
yoluyla gönderilen tekliflerden son teslim tarihi ve saatinden sonra teslimat adresine ulaşanlar
değerlendirıneye alınmayacaktır.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrrıdan Temin son teklif verme tarihinden itibaren en
az 30 takvim giinü olmahdır.
8- İdare satın almayü yaplp yapmamakta serbesttir.
9.İdare firmalarla pazarhk yapmada serbesttir.
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iı,iıvı yAyMA crıvriynri niNçöı, şugnsi

TEKNİK ŞARTNAME
Bu Şartname; TC. Kalkınma Bakanlığı tarafindan desteklenen Sosyal Destek programı
(SODES) çerçevesinde hazıtlanaruk kabul olunan *2{}1?-12^ü021- Nolu .,AYDINLIK
YARINI.,AR " Projesinde satın alınacak Çanakkate Gezisi Araç Kiralama, iaşe gider ve
konaklama Gideri Alımı teknik özelliklerini ve genel
şartları kapsar.

SIRA

No

1

MALZEMENIN
ADI

MALZEMENN MALZEMENIN
MİKTARI

BİRİMi

OZELLiKLERİ

AÇIKLAMA
2013 ve üstii
ınodel

ARAÇ
KiRALAMA

Adet

47

Kişilik

Ekteki
şaılırame
özelikleriı-ıe

uyguıı olınası
2

sabah kahvaltısı

282

J

Öğle yeıneği

282

4

Akşam yemeği

282

5

KonakIama

1B8

Adet

Adet

Adet

Adet

Günlük 47 Kişilik(6

gün)

Günlük 47 Kişilik(6

gün)

gece )

şartname

özeliklerine
uygun olması

Giinli.ik a7 Kişilik(6
giin)

Gi_in l i.ik

Ekteki

Ekteki
şartname

özeliklerine
uygun olması
Ekteki
şartname

özeliklerine
uygun olması
a7 Kişi lik(4

Ekteki
şartname

özeliklerine
uygun olması
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A-ÇANAKKALE crzİsİ rB«Nİr ŞARTNAMESİ l-sERVİs
ıRAcr rnrNİx
şıRrNavrrcsi
1, i

-Kiralanacak Otobtis gerekli
şehirlerarası taşıma belgelerine sahip olmalıdır.

L2-Iki gün Çanakkale'de konaklanacak gezide kiralanacak
kapasitesine sahip olmalıdır.

1 adet

otobüs 47 kişiyi taşıma

1,3-Kiralanacak otobüslerin yaşı en fazla6 olup; klimalı,
televizyonlu, yürürlükteki mevzuatlara
uygun bir özelliğe sahip olmalıdır.
1,4-Kiralanacak otobüsün E Sınıfi Sürücü Belgesine
sahip iki şofbrü bulunmalıdır.
1,5- Aracın, KaraYolu Trafik Kanunun uygun gördüğü
nitelikte reflektörleri, yangn söndürücüsü,

çekme halatı, takozuve ilkyardım çantası bulunacaktır.

1,6-yolcuların güvenliğinden araç
şoftni ve firma sorumludur.
1,7- otobüslerden herhangi

birinin arızalanması,kazayapmasr, yolculuğa devam edemeyecek
duruma
gelmesi veYabenzeri durumlarda
Yüklenici, en fazlaS saat içinde, bu şartnamedeki şartları taşıyan
Yeni bir otobüs ile Personel tedarik ederek gezinindevamını sağlamakla yükümlü
olacaktır. yerine
getiremediği takdirde 47 kişinin iaşe ve konaklama
gideri ytıklenici firmaya aittir.
1

,8- Kötİi hava koŞullarında gerekli ekipmanlar

(

zıncir,sis farı vs.) bulundurulmalıdır.

1,9-Trafik kurallarının ihlali ve bununla beraber gelebilecek
olan trafik cezalarıfirmaya aiffir.
1 ,

lo-Gezi seYahati süresince Lavabo ve wc ihtiyaç bedelleri,
yüklenici fırmaya aittk.

l 1-Program dahilindeki AraÇların yakıt ve her
ttirlü giderleri ile köprü, milli park alanına giriş
ücreti, feribot, otoban, otoPark, sürücü ve sünicülerin
konaklama ve iaşe giderleri yükleniciye fırmaya
ait olacaktır,1 otobüste 2kaPtanve l muavin olacaktır.
otobüslerde su talebi karşılanacak her gün iki
defa araç içi ikram yapılacaktır.
1 ,

|,I2'Gezi süresince Öğrenciler ve görev alacakpersonelin
tamamına yüklenici firma tarafinda

seyahat sigortası yaptırılacaktır.

ilgili istenen zorunlu belgelerden (Sünicü Belgesi, Mesleki
Yeterlik Belgesi (SRC2),
D2 Yetki Belgesi, TURSAB onaYlı belge, Araç Ruhsatı,
Araçların Zorun|uMali Sorumluluk (Trafik)
Sigorta PoliÇesi, Kasko sigortaları, Karayolu Yolcu
Taşımacılıg ı ZorunluKoltuk Ferdi KazaSigorta
PoliÇesi, KaraYolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi
ile ilgili tiim kontrol ve sorum]uluk yükleniciye
aittir, Bu belgelerin asıllarını sözleşme öncesi ibraz
edilerek fotokopilerini idareye teslim edecektir.
1,13- otobüsle

1,14-Yolcuların indiriliP-bindirileceği yerler yönetim
kurulunca belirlenecek yerlerde yapılacaktır.

1;]İ:5.1"'"an
olacaKtrr.

araclnkalorifer, klima v.b. d6hi1 tiim aksamları faal,
bakım ve onarrmları yapılmış

1,16-Aracın Plakası ve markasr,
şoftrün adı soyadı ve kullandığı cep telefonu SoDES proje
koordinatörüne bildirilecektir.
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7-Araçın kira süresi içerisinde giinüıı 24 saati proje yetkilisiııiır emrinde ve belirlediği yerde
olaçaktır.
1, l

1.1

B-Kiralanaıı aracın kiralanıırası siiresi içerisinde her türlii bakımı, onarımı, lastiklerinin kullaııınıdaıı

dolayı aşınması nederıiyle değiştiriIıııesi ve tanrir giderleriniı-ı taınaıxı y|ik|eniciye aittir.
l

.l9- Ceziyi di.izeı-ıleyecek

r-ılaı,ı

ytiklenici firma TURSAB belgesiııe salıip

z-iaşn TEKNİK şARTNAMEsi
2.1-Yol güzergAhında ve Çanakkale'de konaklanacak yerde; sabah kahvaltı, öğle ve akşamları (et
yeı-ııeği,pilav, salata, tatlı/ıneyve ve meyve sı-ıyu) verilecek. Otobüslerde sı_ı serbest olacaktır.
2.2-Sabah Kal-ıvaltısı
a) Sabah kalıvaltısı eır az 5 çeşit olacal<tır.
b)- Çay sınırsız olacaktır.

Alşam Yemekleri

2.3-Öğlen Ve

a)Yeınekler eıı az dört çeşit olacaktır. Bir yeı,ı,ıek ınerıüsü:

-

Bir Porsiyoıı Çorba(Merciı-ı-ıek çorbası, yayla çorbası veya tarl-ıana çorbası)olacaktır.

-

Bir Porsiyon arıa yemek (Kırınızı etli, tavuk etli veya balık ızgara, Sulrı Yemekler vb.) olacaktır.

-

Bir Porsiyoıı tali yemek (Pilav, börek, makarna veya zeytinyağlı yemek vb. )olacaktır.
Bir Porsiyoıı Salata, yoğııı1, lıoşaf, tatlı veya meyve (Mevsinrine Lıygutı meyve veya salata

-ıııa lzeınes i kıı

l

l

an

ı

lacaktır. )deı-ı

o

l

ı_ışacaktır.

b)Yemekler gezi diizenlenecek yerlerde ve sıcak olarak ikram edilecektir.
c)Yeıneklerin yaı-ııı-ıda yeteri kadar

sLı ve ayran

servisi yapılacaktır.

d)Yeınek sonrasI çay ikraını yapılacaktır.
e)Yeınekler yetişkin erkekler ve bayaırlar içiıı ortalama2500 kalori değeriırde olacaktır.
f)Yeınek l-ıizıııeti verilecek iş yeri gerıel sağlık kurallarına uygun, temiz bakıı-ıılı olacak yeınek pişirileı,ı
yerler ve servis yapılan ınalzemelerde teınizlik ve sağlık şaftlarıııa titizlikle ı"ıylılacaktır.
g) Her porsiyoıı yeıneğiı-ı gramaj

ı

1.

sınıf lokaırtalardaki graınaja eşit olacaktır.

3-KONAKLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
3.1-Konaklaı-ıacak yerler Trırizm Bakanlığı'ndan alınınış 3 (üç)
be I gen

i

n o l ı-ı-ıas ı zorı-ı

ı-ı l

ı.ıdı-ır.

yıldızlı otel özelliğiıre sahip kanıtlayıcı
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iki gün kalacağı Konaklama hizmeti; 3 (üç) yıldızlı otellerde iki veya en faz|aiç
yataklı standart odalarda sağlanacaktır. Odalarda, sürekli sıcak su, saburı/şampuan, kullanımlı terlik,
havlu gibi 3 yıldızlı otellerde bulunması gereken donanım yanında her öğrenci/görevli personel için
3.2- 47 kişinin

giinlük yeteri kadar pet şişe su bulundurulacakiır.
3.3- Konaklanan işletmelerde yemek dışındaki zaman|arda da öğrencilerin su içebilmeleri için gerekli

tedbirler alınacaktır.
3.4- Konaklama yerlerinin, öğrencilerin tanışıp kaynaşmaları amacıyla etkinlik yapılmasına ve çok

sayıda öğrencinin konaklayabilmesine uygun olmasına özen gösterilecektir
2 _YEMEK

TEKNİK ŞARTNAMESİ

2.1-Yemekler en az dört çeşit olacaktır. Bir yemek menüsü:

-Bir
-Bir
-Bir

Porsiyon Çorba (Mercimek çorbasr, yayla çorbası veya tarhana çorbası)olacaktır.
Porsiyon ana yemek (Kırmızı etli, tar,uk etli veya balık ızgara) olacakiır.
Porsiyon tali yemek (Pilav, börek, makarna veya zeytinyağlı yemek ) olacaktır.
Porsiyon Salata, yoğurt, hoşaf, tatlı veya meyve (Mevsimine uygun meyve veya salata
den oluşacaktır.

-Bir
malzemesi kullanılacaktır.)

2,Z-Yemekler gezi düzenlenecek yerlerde ve sıcak olarak ikram edilecekiir.
2.3- Yemeklerin yanında yeteri kadar su servisi yapılacaktır.

2.4-Yemek sonrast çay ikramı yapılacaktır.
2.S-Yemekler bir öğün 47'er kişilik hazır|anacal<tır.
2.6_Yemekler yetişkin erkekler ve bayanlar için ortalama2500 kalori değerinde olacaktır.

2,7-Yemekhizmeti verilecek iş yeri genel sağlık kurallarına uygun, temiz bakımlı olacak yemek
pişirilen yerler ve servis yapılan malzemelerde temizlik ve sağlık şartlarına titizlikle uyulacaktır.
2.8-Her porsiyon yemeğin gramajı l.sınıf lokantalardaki gramaja eşit olacaktır

D-DİĞER HUSUSLAR
-Yüklenici firma Çanakkale Gezisinde her otobüs için en az | (bir) kişilik Turizm Bakanlığınca
verilen profesyonel turist rehberi bulundurulacaktrr. Turist rehberleri alandabilgi sahibi olacak ve
şehirde yapılacak her faaliyetin organizatörü aynı zamanda sorumlusu konumunda olacaktır.
Rehberlerle ilgili ödemeler, program ddhilinde ziyaret edilecek yerlerde otopark ücreti, Feribot ücreti,
Köprü ücreti, personel ve öğrenci girişi ücreti, wc ücretleri, park ücretleri vb ilgili giderler yüklenici
1

fi

rma tarafindan karş ılanac aktır.

2

- Hav a ko şullarından do

layı idare faaliyet tarihinde değiş iklik yapabil ir.
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3-Gezi si'iresince otobiisleriıı öniiı-ıe Lıygun ebatlarda ve proje göri.inürI|ik kuralları
çerçevesinde
paı-ıliaft as ı lacaktır.

4- Yüklenicifirıı-ıa bellitaril-ılerde

Bingöl İliııden çanakkale ilifaaliyeti

öğrencileri götiirüP ve faaliyetler bittikten sonra tekrar grubıı

BiNGÖı

içiı-ı 47

kişilik personel ve

iıine getirmekle yiikümliidür.

Ge?inin,l. Günü ; sNcÖL den Saat 06:00 Hareket
-Malatya Darende 1 saat bekleme akşam Ankara;ya varış
gece Anlara ;da konaklama Gezi sırasında 47 kişilik öğle yemeği ve ara
ikramlar verilecektir.

Gezinin 2. Günü; Ankara daı-ı sabalı kahvaltısırıdan sonra Saat 08:00 Hareket Bolıı dağın ve
Abaı-ıt gezi si
YaPılacak Gezi sırasında 47 kiŞilik öğle yemeği ve ara ikramlar verilecektir. istanbul da akşam yeıneği gece
ıstaııbu l da koııaklaına olacaktır

Gezinin3. Günü; Kal-ıvaltıdalı Soııra Sııltan AhınetCaıni, Topkapı Sarayı ve pa1ıorama l453 Tarih Miizesi
gezilecek aYrlca Zallanlll ıniisait olınası dlıruını:ı-ıda beliıtilen yerler dışıı-ıcla gezi esnasında
be1irleı-ıecek yerler de

gezilecektir.Saatl6:00 İstanbtıl daııÇaııakkale'yelıareket.Gezi sırasıııda47kişiliköğleyemeğivearail<raınlar
veri lecektir.

Gezinin 4. günü Seyit OnbaŞı (Koca Seyit) Anıtı, Şahiı-ıdere
Şehitliği, Anzak Koyu, Bigalı Köyii ve buradaki
Evi Miizesi, 57. AlaY Şehitliği ve Kesiltclere Şehitliği, Atati.irk'i.in saatiııdeıı vuruldıığu yer, Atatıirk Anütü,
Yeni Zelanda Anıtl, Restore Edilnıiş Tiirk Siperleri, Gözetleııre yeri gezilecektir. Ayrıca zamanın
miisait olması
durı-ıınunda beliıtileı-ı yerler dışıııda gezi esnasıııda belirleııecek yerler de gezilecektir.
Gezi sırasıırda 47 kişilik öğlt
yeıneği ve ara ikramlar veriIecektir.
Atati-irk

Gezinin 5. günü Aı'ııt Parl<ı'nda ver alan Çanakka|e ŞeIıitler Anıtı, Meçhul Asker Kabri, yaralı Asker Aı-ııtı.
Atati.irk'iiı'ı Mel<tııbıı, Sen-ıbolik Şehit Kabirleri ve Ttirk Bal-ıçesi, Seddi_ilbahir, Eıluğr.ılTabyası,
Ezineli yahya
Anıtı,
Yalıya
Kaba
ÇavuŞ
tepe Tanıtıııa Miizesi, Alçıtepe KöyLi ve Saliın Mutlu Müzesi,
Çavıış Şehittiği,
Şahiı]clere
Sargı Yeri Şehitliği, Soğanlıdere , Havuzlar Şehitliği gezilecek ayrıca zaı7lanln müsait o]ınası durumunda
beliıtilen
YerIer dıŞında gezi esnasında belirlenecek yerler de gezilecektir. Gezi sırasırıda 47 kişilik öğle yemeği ve ara
ikraınlar verilecelttir. Akşalır yeıneğindeıı soııra Nevşehir İ|ine lıareket edilecektir..
Gezinin 6. Günü: NevŞehir, Ürgi.ip ve Göreı-ııe peribacaları gezisiyapılacak_Gezi sırasında 47 kişilik
öğle Yeıneği ve ara iltraıı-ılar verilecektir. Saat 20:00 Bingö| e l-ıareket 08:00 Bingöl e varış
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Konu: Teklif Mektubu
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23..ıryzoıs

Kalklnma Bakanhğı tarafindan desteklenen Sosyal Destek programı
(S2DES)
kaPsamında Yürtitülen "2{Jl7-12-ü{}21." nolu
yarııılar
projesi,,
"A,vçıunıık
projesinin
faaliYetleri iÇin ihtiYaÇ duyulan Çanakkale Gezisi
Araç Kiralama, iaşe gider ve konaklama
Gideri Alımı satın alımı Doğrudan Temin usultı ile yapılacaktır.

Aşağıdayazı1ıo1anişiçi"teklifleriniziengeç

ffittlx, tarih 17:00

a@
Ercaıı

i

iıc

e ol_.ı R s

saatine tua* l.İ,mumuza bildirilmesini rica ederim.

l,ıl

%

M usa ÇIKARA

ı\RAÇ KiRALAMA
sabah kalıvaltısı

Öğle yeıneği

konaklama

..l

..l20l8

Firmanın

Adı veya Ticaret Unvanı
Kaşe- İmza

NOT: KDV Hariç Yazılacaktır.
Ek : Teknik Şartname

