
 

ARAÇ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF 5 ADET 

ARACIN 36 AY SÜRELİ AKARYAKIT HARİÇ YILLIK 30.000. KM KULLANIMLI 
KİRALANMASI HİZMETİ İHALESİ İLE İLGİLİ EK ŞARTLAR LİSTESİ 

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken 
belgeler: 

a) Türkiye'de tebligat için adresi, 
b)Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi, 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı 
olduğunu gösterir belge ile mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 
dair belge ile mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge,  

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
vermesi, 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) 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, 

ç) Teklif isteme mektubunda veya ihale dokümanında yazılı miktarda, Ofis adına 
düzenlenmiş bulunan geçici teminat, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait 
Ticari Şartname 10 uncu maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu, 

f) Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 
12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya 
örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet 
verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, 
mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı, 

g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 
diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan 
yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname, 

h) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi 
altına alınmış, konkordato ilan etmiş durumda olmadıklarına dair belge, 

ı) İhale tarihinde, isteklinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi borcunun 
olmaması, 

i) İhale tarihinde, kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu 
vergi dairesinden alınmış belge, 

j) İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup 
olmadığının istekli tarafından kontrol edilmesi ve tamamının aslına uygun olarak, içeriğindeki 
belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilmesi ve Müteferrik Kapsamda İç 
Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartname ekindeki (Ek-2) yazılı 
taahhütname, 



 

k) İlanda istenecek diğer belgeler ile varsa, istekli tarafından ihale dosyasına 
konulmasında fayda görülen sair evrak, 

2 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

3 - Alternatifli teklifler ile konsorsiyum veya iş ortaklığı şeklinde verilen teklifler kabul 
edilmeyecektir. 

4 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürebilmeleri şeklinde olacaktır. 

5 - Teklifler iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
6 - Renault megane araçlar 0km, Toyota Corolla araç en az 2018 model en fazla 

50.000km olacaktır. 
7 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü (31.08.2020) saat 14.00’te evvela dış 

zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler 
incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

8 - Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik 
yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden üç (3) iş günü 
öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak 
açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale evrak bedeli olarak 130.-TL’yi Ofis 
veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırarak alacakları belgenin aslı ve bir suretini 
diğer belgelerle birlikte teklife ait dış zarf içine koyacaklardır. İhalenin bütünüyle iptali halinde, 
ihale doküman bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

10 - Ödeme, her ay düzenlenecek firma faturası ile hak edişe ilişkin Kurumdan alınacak 
yazıya istinaden Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına 
Ait Ticari Şartname hükümleri dahilinde yapılacaktır. 

11 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. Ofisimize tevdi edilecek olan geçici teminat 
Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari 
Şartname ekinde (EK-3) yer alan örneğe uygun olarak verilecektir. 

12 - 4735 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen hususların oluşması halinde iş artışı 
veya eksilişi yapılabilecektir. 

13 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. 
14 - İş bu ek şartlar listesinde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanacaktır. 
İHALE KAYIT NUMARASI: 2020/424615 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb. : TR37 0001 0000 0138 7755 3350 01 
- Vakıfbank Merkez Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 2 



 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyacı ekli malzeme listesinde detayları belirtilen 
muhtelif 5 adet aracın 36 ay süreli, akaryakıt hariç yıllık 30.000.km kullanımlı olarak, Ofisimiz 
tip "Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari 
Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
kiralanacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) 
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 31.08.2020 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya tercih ettiği 
istekliye vermekte serbesttir. 

 
MALZEME LİSTESİ 

KİRALANACAK ARAÇ ADET 
KULLANMA 

SÜRESİ 
RENAULT MEGANE 1.5 BLUE DCİ 115HP TOUCH DİZEL 

OTOMATİK (SİYAH RENK) 
4 

36 AY 
TOYOTA COROLLA 1.6 MULTİDRİVE S PASSION XPACK 

BENZİNLİ OTOMATİK (SİYAH RENK) 
1 

 6463/1-1 


