
T.C. 

DERİNCE KAYMAKAMLIĞI 

SABANCI ORTAKLARI VE ÇALIŞANLARI İLKOKULU  

SERVİS ARAÇLARI TAŞIMA İHALESİ İLANI 

 
Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu öğrencilerinin ikametgah adreslerinden okula 
taşıma hizmet alımı “Okul servis araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar” 
doğrultusunda yapılacaktır. 

1-İdarenin    

1.1.Adresi   :Sırrıpaşa Mah. Denizciler cd.No:183 Derince/Kocaeli 

1.2.Telefon ve faks :0 262 2298212- 0262 2293438 

numarası    

1.3. Elektronik posta :701768@meb.k12.tr 

adresi    

1.4. İhale dokümanının : http://sabanciilkokulu.meb.k12.tr/ 

görülebileceği internet  

       adresi    

2-İhale konusu hizmetin  

2.1.Niteliği,   türü   ve : 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı boyunca öğrencilerin ikamet 

miktarı   adreslerinden  rehber  personel  eşliğinde  alınarak  taşıma 

    

merkezi okula 180 gün boyunca 200 adet öğrenci taşıma yeterliliğine 

sahip araçla öğrenci taşıma işi. 

    Ayrıntılı  bilgiye  Okul  Servis  Araçları  Çalıştırması  Tip 

    Şartnamesinden ulaşılabilir. 

2.2. Yapılacağı yer  : İhale sonucunda ihaleyi kazanan taşımacı ile taşıma hizmeti 

    alacak her bir öğrencinin velisinin yapacakları sözleşmelerde 

    

belirtiği adresler ile Derince Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu  

Sırrıpaşa mah.Denizciler cd.No:183 Derince/Kocaeli adresi arasında 

gidiş geliş olmak üzere belirtilen yerler. 

2.3. Süresi   : 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılından itibaren 17/09/2018- 

    08/06/2019 tarihleri arasında (Taşımacıyı tespit komisyonun ihale 

    sonucunda   imzalayacağı   sözleşme   hükümlerine uyulmaması 

    ve  uyuşmazlık  halinde  yeni  bir  ihale  ilanına çıkana kadar) 

3-İhalenin    

    3.1.Yapılacağı yer  

: Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Sırrıpaşa  mah.  

Denizciler cd.No:183 Derince/Kocaeli 

3.2. Tarihi ve saati  : 11/09/2018 saat:10:00 

3.3.Şartname ve eklerinin  

nereden  hangi şartlarla : Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Derince/Kocaeli 

alınacağı     
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve 

elektronik posta adresi,  
4.1.2.Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış 
ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
4.1.3.Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret 
ve/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  
4.1.4.Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel 
kişiliklerde üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler, 

4.1.5.Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,  



4.1.6.Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer 
illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin 
belgeleri,  
4.1.7.Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi, 

4.1.8. Tahmin edilen bedel 502.000TL olup,%3 oranında geçici teminat tutarı olan 

15.000TL’nin Derince Ziraat Bankası Sabancı Ortakları ve Çalışanları Okul Aile Birliği 

Hesabına ( Iban No:TR30 0001 0005 5462 3008 8150 01) yatırıldığına dair dekont. 

  


