
PERSONEL TAŞIMA İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

Afyon İmalat Birimi İhtiyacı “  Personel Taşıma Hizmet İşi ” Hizmet Alımı Açık ihale 

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

İHALE KAYIT NUMARASI : 2023 / 104811 

1-İdarenin 

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. 

Cad. No:1 Tepebaşı /  ESKİŞEHİR 

b) Telefon  numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat)  Dahili 1857 veya 0 222  

230 13 44  

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2-İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrika-Afyonkarahisar güzergahında; en az 17 

koltuklu 1 adet minibüsle 276 sefer, en az 27 koltuklu 

1 adet midibüsle 276 sefer olmak üzere 12 ay süre ile 

toplam 552 sefer personel taşıma hizmetidir. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Makina İmalat Birimi 

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(On İki) aydır 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Esk.Mak.Fab.-Sivrihisar 2.Caddesi No: 1 Tepebaşı / 

Eskişehir 

b) Tarihi ve saati : 20.02.2023 - 14:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 

EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı 

dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

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 % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Kapasite raporu: 

İhale konusu işin yapılabilmesi için,  en az 27 koltuklu 1 (Bir) adet midibüs ve en az 17 

koltuklu 1 (Bir) adet minibüs ihtiyaçtır. 

- İhale uhdesinde kalan yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihte, kullanılacak taşıtlar 

için, güzergahına uygun olarak, Afyonkarahisar Belediyesi'nden Servis Aracı toplu Taşıma İzin 

Belgesi ve "S Plakası" alarak fabrikamıza sunmak zorundadır. 

- Kendi araçları olup da ihaleye iştirak eden isteklilerin, Personel Servis Hizmet 

Yönetmeliği'nde özellikleri belirtilen araçlara ait ruhsatların asıllarını veya noter onaylı 

örneklerini ihale evrakları içinde vermeleri zorunludur. 

- Makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esastır. İstekli ihalede 

kullanacağı vasıtaları kiralama yolu ile hizmete sunacak ise her bir vasıta için veya toplu olarak 

kira sözleşmesi yaparak ihale dosyasına aslını veya noter tasdikli suretini koymak zorundadır. 

- Geçici ithalle getirilmiş veya Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş 

ekipman da, kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiğini 

belgelemek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. 

- İş ortaklarından pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına 

bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.Kamu Sektörü veya Özel Sektörde; şehir içi veya şehirler arası yolcu taşımacılığı ve 

personel servis taşımacılığı ile ilgili işler benzer iş kabul edilecektir. 

 



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

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7-İhale dokümanı,  T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No:1 

Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve  aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 

alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 20 . 

(Yirmi Türk Lirası)  doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal–  TR67 

0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – SANAYİ ÇARŞISI ŞB. –   TR16 0001 2001 

2300 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 

– T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. –  TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – no’lu 

hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, 

ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Esk.Mak.Fab.-Sivrihisar 2.Caddesi No: 1 

Tepebaşı / Eskişehir (Haberleşme Srv) 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 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş.Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

 1328/1-1 

 


