
           ÖĞRENCİ SERVİSİ TAŞIMA İHALE İLANI 

2018 – 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZEYNEP GÜLİN ÖNGÖR MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSESİ 

OKUL SERVİSİ ÇALIŞTIRMA İŞİ İLANI 

 İLANIN KONUSU: 

Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden isteyenlerin, 2018-2019 

öğretim yılı boyunca adreslerinden alınarak Komisyon ve taşımacı tarafından belirlenen 

güzergâhlarından okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine geri götürülmek 

suretiyle taşımacılığının Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8. maddesi ve Okul Servis Araçları 

Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, okul servisi çalıştırılması işi ile ilgili istekliler 

belirlenecektir. 

  

 İŞİN NİTELİĞİ: 

Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul servis araçları çalıştırma işi 

yapılacaktır. İşin süresi 3 eğitim öğretim dönemidir. (3 yıl) Öğrenciler hafta içleri sabah ders çıkışı 

adreslerinden alınıp okula ve adreslerine teslim edilecektir. Ders giriş ve çıkış saatlerinde 

herhangi bir değişiklik olması durumunda sözleşme yenilenecektir. 

  

 İŞİN YERİ: 

Manisa/Akhisar – Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 

Adresi             : Hürriyet Mh. 151 Sk. No:281/1 Akhisar/Manisa 

Tel No             : 0 236 412 29 69 

Faks No          : 0 236 413 83 01 

Elektronik posta adresi: http://akhisarkml.meb.k12.tr/’dir. 

  

 ŞARTNAME VE EKLERİ: 

            Şartname ve eklerinin onaylı örneği okul idaresinden 13/08/2018 – 17/08/2018 tarihleri 

arasında mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak temin edilebilecektir. 

  

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: 

Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi 2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı okul servis 

araçları çalıştırma işi tahminen 400 civarı öğrenci taşınacak olup işin Tahmini 

Bedeli …….TL,  Geçici Teminat(%3) ise (teklif edilen miktarın %3’ü) …………TL’dir.Geçici 

http://akhisarkml.meb.k12.tr/'dir


teminatın ihale saatinden önce aşağıda bilgileri bulunan okul aile birliği hesabına yatırılması ve 

dekontunun ihale teklif evrakları içerisine konulması gerekmektedir. 

SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİ  İHALESİ: 

            Okul servisi çalıştırılması işinde isteklilerin belirlenmesi Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve 

Teknik Anadolu  Lisesi Müdürlüğünde Müdür Odasında 28/08/2018 Salı günü saat 10:00’ da 

yapılacaktır. Evraklar  en geç ihale saatine kadar  komisyona tutanak karşılığı teslim edilecektir. 

Komisyona verilen evraklar herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

  

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER: 

1) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik 

posta adresi, 

2) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya 

sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3) Tüzel kişi olması hâlinde 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) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de 

üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler, 

5) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri, sigorta bilgileri ve araç muayene raporu, 

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, 

7) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi, 

8) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

9) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

10) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu 

hususları kanıtlayan belgeler ile tüzel kişiliğin imza sirküleri. 

11) Şekli ve içeriği idari şartname ekinde bulunan teklif mektubu. 

12) Şekli ve içeriği idari şartname/sözleşmede belirlenen geçici teminat. 

13) Kamu ve özel sektörde öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

14) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

15) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

16) Teklif verecek olanların ihale dokümanını Okul Aile Birliğinden almaları zorunludur. 

17) Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ihale dosyasının alındığı adrese elden teslim edilecektir. 



18) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir. 

19) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, hizmet alım işinin yapıldığı tarihten itibaren 3 eğitim öğretim 

dönemidir. 

20) Konsorsiyum olarak bu hizmet alımı işlemine teklif verilemez. 

21) Öğrenci servis işinin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

22) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

23) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi 

24) 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 

  

OKUL-AİLE BİRLİĞİ HESABI 

Banka Adı            : Ziraat Bankası 

Şube Adı               : Akhisar 

Hesap Numarası: 0189 – 38883103-5001 

    

TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONU 

  

      Nazan BAHAR                                        Ali ÇETİN                                     Muammer İNAN 

       Okul Müdürü                                Okul-Aile Birliği Başkanı                              Öğretmen 

   (Komisyon Başkanı)                                       (Üye)                                             (Üye) 

  

   

                         Muhittin  MUŞTU                                Mehmet   ATASOY                                        

                                                          

                                      Veli                                                      Veli 

                                     (Üye)                                                   (Üye) 

 


