
 
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ  

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIMI 
                    HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME 

 
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
1.1. İdarenin; 
a) Adı:  DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
b) Adresi: DOĞUŞ  ÜNIVERSITESI Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem -Kadıköy 
/ İSTANBUL 
c) Telefon numarası: 444 7997-1070 
ç) Faks numarası: 0216 3398036 
d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Bahri  OLCAY Satınalma Müdür V. 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli 
personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 
2.1. İhale konusu hizmetin; 
a) Adı: Doğuş Üniversitesi 2018-2019 yılı Acıbadem-Çengelköy yerleşkeleri 
arası Ring Hizmeti Alımı 
b) Miktarı ve türü: 
1 adet 16+1 kişilik, 1 adet  27+1 kişilik, 1 adet 45+1 kişilik, araçlarla 1 yıllık 
Ring sistemi  Hizmeti Taşıma İşi 
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. 
c) Yapılacağı yer: Acıbadem yerleşkesinden Çengelköy yerleşkesine,Çengelköy 
yerleşkesinden Acıbadem yerleşkesine Belediye Otobüslerinin kullandığı yol 
güzergahları doğrultusunda Ring sistemi yapılacaktır. 
ç) Bu bent boş bırakılmıştır. 
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 
3.1. 
a)İhale kayıt numarası:2018/ 04 
b) İhale usulü: Açık ihale. 
c) Tekliflerin sunulacağı adres: İstanbul Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma 
Müdürlüğü Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem/Kadıköy /İSTANBUL 
ç) İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 
Acıbadem/Kadıköy /İSTANBUL  
d) İhale tarihi: 19.09.2018 Çarşamba 
e) İhale saati: 14:00 
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İstanbul Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Senato 
Odası Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem/Kadıköy /İSTANBUL 



3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif 
verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde 
yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda 
belirtilen saatte yapılır. 
Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini  
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste (teknik şartnamenin yayımlanmaması 
halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir.  
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: İstanbul Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü 
Satınalma Müdürlüğü Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem/Kadıköy /İSTANBUL 
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://www.dogus.edu.tr/duyurular 
c) İhale dokümanının alınabileceği yer: İstanbul Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma 
Müdürlüğü Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem/Kadıköy /İSTANBUL 
adresinden temin edilebilir 
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin 
aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu 
incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun 
olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha 
olarak imzalanır. 
4.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe 
yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının 
anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin 
esas alınır. 
Madde 5- İhale dokümanının kapsamı 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) İdari Şartname. 
b) Teknik Şartname. 
c) Sözleşme Tasarısı. 
ç) Standart formlar: 
5.2. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan 
sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil 
kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih 
tebliğ tarihi sayılır. 
6.2. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar 
çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör 
ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden 
yapılamaması halinde; 



a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana, 
b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu 
isteklilerden herhangi birine, tebligat yapılır. 
6.3. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda 
elektronik ortam ve faks kullanılabilir 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 
kapsamında sunmaları gerekir: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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, 
b) Bu Şartname uygun teklif mektubu, 
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi 
d) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 
e) 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 serbest muhasebeci, 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, 
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde 
yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de 
sunmak zorundadır. 
7.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 
7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7.4.2. İstekli tarafından; 
7.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 
belgeler. 
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı: 
8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar 



9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 
4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi 
gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin 
isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları 
adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. 
9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici 
teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi 
aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, 
teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 
9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu 
davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel 
düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere 
katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı 
bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci 
maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz. 
Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar 
10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü 
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması 
gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu 
durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde 
kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) 
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir. 
10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 
4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı 
bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. 
10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar 
ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler 
hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü 
Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. 
Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri 
11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. 
İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez. 
Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi 
12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini 
hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek 
isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar 
istekliye aittir. 
12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve 
mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli 
çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve 
şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; 
teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara 
ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. 



12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin 
gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare 
tarafından verilecektir. 
12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve 
teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 
Madde 13 - İş ortaklığı 
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye 
teklif verebilir. 
13.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek 
zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara 
göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların 
bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. 
13.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı 
yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı 
beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır. 
13.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, 
sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye 
verilmesi zorunludur. 
13.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer 
ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları 
belirtilecektir. 
Madde - 14 Konsorsiyum 
14.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
Madde 15 - Alt yükleniciler 
15.1. İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde 
teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme 
imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu 
durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 16 - Teklif ve sözleşme türü 
16.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde 
vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için 
teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Madde 17 - Kısmi teklif verilmesi 
17.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
17.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar 
17.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
Madde 18 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 



18.1. (Değişik: 29/11/2016-29903 R.G. /5. md.) İstekliler teklifini gösteren fiyatlar 
ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin 
ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır. 
Madde 19- Tekliflerin geçerlilik süresi 
19.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 
günüdür. 
19.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda 
belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu 
talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması 
talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir. 
19.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını 
değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici 
teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir. 
19.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır. 
Madde 20- Sözleşmeye davet 
20.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali 
kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen 
günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet 
edilir.  
20.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal 
yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur. 
Madde 21 - Kesin teminat 
21.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif 
fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6'sı, sınır 
değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9'u oranında kesin teminat 
alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu 
olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım 
için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, 
isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin 
yaklaşık maliyetin %9'u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif 
fiyatının ise %6'sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat 
alınır. 
21.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin 
teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen 
teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

IV SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR 

Madde 22- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar 
22.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında 
düzenlenmiştir. 
a) Ödeme yeri ve şartları 
b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı 
c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi 
ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 



e) Cezalar ve sözleşmenin feshi 
f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli 

Madde 23 - Fiyat farkı 
23.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı 
hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle 
işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte 
bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır. 
23.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
Madde 24 - Diğer Hususlar 
24.1. 

• Resmi veya idari tatil olarak daha önce bilinmesi mümkün olmayan izin 
günleri oluştuğu takdirde idare, taşıma yapılmayacağını firmaya bildirir. 
Firma bu günlerde taşıma yapmayacağı gibi herhangi bir hak talebinde de 
bulunamaz. 

• Ödeme koşulları ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, tebliğ veya 
benzeri şekilde yapılacak değişiklik halinde idarenin onayı alınarak uygulama 
yapılabilecektir. 

• Personel Taşıma hizmetine ait ayrıntılı güzergahlar teknik şartnamede 
belirtilmiştir. 

• Personel taşıma hizmetlerinde kullanılacak mülkiyeti yükleniciye ait 
olmayan her bir aracın sahibi ile yüklenici arasında ihale konusu personel 
taşıma işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin 
yüklenici ile idare arasında imzalanan ihale sözleşme tarihine müteakip 10 iş 
günü içinde idareye sunulması zorunludur. Ancak sözleşme imzalanmasıyla 
işe başlama süresi arasında 10 iş gününden fazla süre bulunması halinde bahsi 
geçen belgeler işin başlamasına 10 iş günü kalana kadar idareye teslim 
edilecektir.  İşin devamı sırasında araçların değiştirilmesi veya mevcut araç 
sayısının artırılması halinde bu araçların sahipleri ile de aynı şekilde yazılı 
sözleşme yapılacak ve söz konusu araçlarla ilgili sözleşmeler 10 iş günü içinde 
idareye 
sunulacaktır.                                                                                                                

 


