
KAYsrRi BÜYÜIşEH|R BCtEDlYEsl

TAR|MsAı HlzMEILER DAlRE B§l(AntlĞl

2 ADET KlRıclll EK5XAVATÖR X|RAıAMA lşl E AlT TExı{lr şARTI{AME

Mf)oE 1: TARAFIAR

Teknik tsrtname metninde Kayseri Büyükşehir Belediyesi klsaca (İDARE), kiralama hizmetini üstlenen firma klsaca (YüXLENici) olarak
adlandlrllmıştlr

MADDE 2: Kot{u

Bu teknik şartname ile 5öz konusu işin hacmi, hizmetin etkinlik ve v€rim|iliğini sağlamak amacryla yakt tasarrufu ve Kamu yararl
gözetilerek "Kayseri Büyükşehir 8elediyesi Tanmsal Hitmetler Dalr€ Başkanllğ taraflndan 2022 yIl içerisinde kullanılmak üzere 2 Adet
Klrlclİ Ekskavatör kepçe kiralama hizmet altml " işinin çall§ma şartlarlnI kapsar.

Yüklenici, sözleşme imzalandlktan 50nra 5 gün içerisinde 2 adet ekskavatörü idare emrine verecektir.

Madde 3: ARAçIAi|N TEl(NiK ÖzEttil(l."ERlvE çAı|şMA şAıTIARI

2 ADEI EGxAvArÖR XEPçE (oPERATÖRLÜ_AXARYAıffi İoAREYE AlT ı

1 cins i EKsKAVATÖR(KIrlcll|)

2 Miktarl 2 (ik i) adet

3 Modelyılı 2015 ve üze.i model

4 Yüriiyüş tipi Paletli

5 Çal|şma Ağlrllğl 20-25 İon
6 Motor tipi Dizel

o Yukarıda özellikleri belinilen ekskavalörlerin alt alrı 40-60 cm, 80-120 cm kovalan vç kıncıları olacaht.
. Kiralanacak olan iş makinalan depolan taın dolu idareye teslim çdileçek ve iş bitiminde idare tarafindan dolu olarak teslim

edilecektir.

MADDE 4: YÜKLENicl PERsoııEIINDE ARAN|tAcAl( şARTIAR

Yüklenici taraf|ndan çaİştırl|acak personel;
a) idarenin iş yeri disiplin ve kurallar|na aynen uyacaktl..
b}Yüklenicı çal|ştlracağl op€ratörü özenle seçecek, sağİk dUrUmlarl arazive iş şan|aflna, klllk kryafet|eri halve hareket|eri toplum kurallarlna
uygun olacaktl..
G} Uyumsuz ve uygunsuı davranışta bulunan, ida.enin uygun bulmadlğ| op€ratör idarenin yazlll tebli8atlna müteakip 5 gün içerisinde

-rleğiştirilecek 
ve bu operatöre bir daha görev verilmeyecekir.

d)operatör için; ihalede Ödenen para 30 8ün üzerinden hesap yap|ld|ğ| için, Resmi tatil ve dini bay.amlarda yapllacak çaİşmalardan
kaynaklanan fazla mesai ödemesi yüklenici ffrmaya aittir.

MADDE 5 - lşrETME vE BA|(IM GiDERl,İRi

alAkaryakt idare taraf|ndan karşllanacakt|r.
b lTrafik cezas|, tamir, baklm-onarlm, yedek parça, akü, v.b. tüm giderleri ile sözleşmenin uygulanmaslna ait vergi, resim, harç, sigorta, gibi
her türlü giderler yükleniciye aitti.. Herhangi bir 8iderin veya sa.fiyat v.b. giderinde v€ hiçbir ad altlnda he.hangi bir fiyat farkl
ödenmey€cektir.
C} Kiraİk aracln herhangi bir trafik kazaslna uğramasl halinde üçüncü şahlslara karşl yüklenici firma muhatap ve sorumlu olacaktlr. Yasal her
türlü maddi ve manevi taıminat ve cezalar yüklenici taraflndan karş|lanacaktlr.

MAooE 6 - GöREVE G|Tı,E zoRuİıruruĞu

Yüklenici, idarenin emrine 8önderdiğiaraç için; Yo| şartlannln boıuk olduğunu ve tabiat şartlarlnln uygun olmad|ğlnl iddia ederek 8öreve
8itmem€ arteğinde ve ilave ücret talebinde bulunmayacaktlr.

Yüklenici veya operatör işin aksamaslna ve gecikmesine sebebiyet vermey€cektir.

Araç|ann idarece uYgun gö.ülen yerlerine uygun ebatlarda "Kayseri Büyükşehir 8elediyesi logolu" ve " Tanmsal Hizmet|er Daire
8aşkanİğr yazlsl yaplştlrllacaktIr.*\\=^ xlv./



MADDC 7 - çAtlşMA YER|, sÜREslvE ÜcREr[END|RME

a) ÇaIlşma yeri xayseri güyükşehir 8elediyesitüm i|çe ve mahal|elerini kapsar.

b) iş makinalarlnln çallşma sahas|na nakli Belediyemizce yaplIacaktl..

c) Nakilin yap|lacağl zamanda mesai 8özetilmeksizin Belediyemizce haber verilecek ve operatör hazIr olacaktlr. operatörün çal|şma
sahas|na ulaşlm| idaremizc€ sağlanacak ve yemek ve benzeri giderleri kendi5ıne ait olacaktl..

d) Kirallk araÇların çalışma yeri ile mesai başlangıcı__ve bitimi, sözleşmesinde belirtiten çalışma yeri ile mesai başlarıgtç ve bitim
saatidir. Ancak araç sürücüsü idaİe görevli§inin "GÖREVIN BİTMiŞTiR" şeklindeki sözlü tebliği olmadan işi brakamaz.

e) Yüklenici, idalenin belirleyeceği çaIışma saatlerine ve progıtmma uymak zorundadır. Eğer idııe i§tcrse Pızır ve diğer ıe§mi
tıtil (Dini vc Resmi Bıyrımlır vs.) günlerinde 1,ilk|eniciye sayısını bildirrniş olduğu kadaı aıacı çdlışttracak bu çalığmalardaı
oluşacak personelin fazla mesaisi, ulaşlm ve diğe. giderle.i Yüklctriciye ait olacaktır.

fl Kiralık iŞ makinalaıına; ayhk birim fiyah üzerinden ödeme yapılacaktır. (Teklif Edilen fiyat /30 gün olaıak hesaplanan gtınliik
lıcret Çalış mayan cumartesi-paz a.r voya resmi tatiııerden düşüleçektir.)

g) OPeratöre ait Ekskavatör kullanımına uygun sürücü be|gcsi ve kimlik fotokopisi işe başlaııması aşamasında, ücret bo.droları ve sgk
döküm|eri ha.kcdiş &emelerindc idareye vcrilecektir.

,--{ıi|ADDE 8 - ARAÇl.ARltıl ME5A| Dlşl ButuıılDURMA DURUMU

a)Yüklenici; kiralanan iŞ makinalar|nl iş başlan8|cl yaplldlğı günden itibaren sözleşme sü.esinin bitimini kadar çallşmadlğl günler ve mesai
bitiminden sonra Büyük5ehir 8elediyesinin uygun 8ördüğü pa.k sahaslna blrakllacaktlr.

MAoDE 9 -çEşlTtl HÜKÜM[ER

aloperatör; 237 sayIl TaŞt xanunu, 2918 saylİ Karayollar| Trafik Kanunu ve Karayollarl Trafik Yön€tmeliğine uygun olacaldlr

b} Ekskavatör kepçeler ope.atdrlü olarak karalanacakt|r.

c)6331 say|İ iŞ Güvenliği kanunu ile hali hazIrdaki ilgili tüm ve 5öz konusu kanunlarln ış güvenliği ile iIgili k|s|mlar|nl sağlamak yükleniciye
ajttir

d)İizl€şme süresi içinde aracln yakrt sisteminde herhan8i bar değişiklik yapllmayacaktlr.

e}isteklinin talebive idarenin uygun 8örmesi halinde, kaza, süreklı arEa, vb. gibidurumlann ortaya ç|kması halinde 5özleşme kapsamündaki
araclnı aynl Şartlarda ve aynI nitelikte veya daha üstün özeIliklerdekiaraçla idarenin belirteceği süre içinde değiştirebilir.

flAraÇ|ar ve iş makinalafl kullanllacağl yör€nin yol ve iklim şartlarlna uygun şekilde olacaktlr (tou, yağmur ve soĞuğa karşl muhafazall,

Al(aportalarl düzgün, boyaİ, camlarl, kapllarü, havaland|rma v€ lstma sistemleri tamamen sağlam ve çahş|r vaziyette olacaktlr).

gıAraçlar devamlI o|arak temiz, bakmll, sağlam, slhhi ve teknik şartlara uygun olacaktlr.

iş bu şartname 9 madde ve 2 sayfa teknik şartname ihale dokümanln ayrılmaı bir parças|d|r.

Mrı


