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ARAç KiRALAMA HizMETiNB iı,işxiN rB«Ni« şARTNAME
Madde

l

:

İşİN

roxusu VE KAPSAMI

Bu Teknik Şartname, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKD Genel Müdiirlüğü
sorum]uluk alanında bulunan il sınırlan d6hilinde (l3 itçe ve 4 merkez ilçe) Abone Hizmetlerinde
kullanrlmak iizere Araç Kiralama(sürücülü) temin işine ilişkin hiikilmleri kapsamaktadır.

Bu şartname »İSrİ

le YÜXl-nNİCİ

arasında imzalanacak sözleşmenin aynlmaz bir

palçasl ve tİımamlayıcı bir belge niteliğindedir.

Madde

2

:

TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde ve Teknik Şartnamede yeı alan
tanımlar geçerlidir.

İdare: Bu teklifi isteyen ve işin yapılacağı yerde görev yapmakta olan Diyarbakır Su ve
Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdiirlüğü'diir.
Yüklenici: Bu aşamada teklifveren ve ileride işi yapacak olan şirket, firma veya kişilerdir.

İş: Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaıesi Abone Hizmetleri çalışmalan için sürücülü
kiralanacak olan araçlann temini ile ilgili olarak belirlenen yiiktimlüliiklerin tamamıdır.
Madde 3: IŞIN SURESI
Araç kiralama hizmetinin çalışma siireleri aşağıdaki gibidir.
İşin başlama taribllr1.04.2022 ve işin bitim taihi 10.09.2022'dir. İşin süresi 5(Beş) aydır.
Madde 4: ARAÇ TEMINI

Diyarbakır Büyfüşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
sorumluluğundaki Diyaıbakır il merkezi ve ilçelerdeki Abone Hizmetleri çalışmalarında
kullanılmak üzere bu teknik şartnamede belirtilen sayı ve nitelikteki aracın yine bu teknik
şartnamede belirtilen siirede kiralanması işidir.

Genel Müdiirlüğümiize bağh Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılacak işlerde
kullanılmak iizere temin edilecek araçlar aşağıdaki gibidiı.
Sıra

NIiktar

Birim

1

3

Adet

Minibüs (Servis Aracı 6 Gün, Tam Gün Esaslı)

3

Adet

ToPLAM

Araç Cinsi

3

dt

Model
En az 20|6

Madde

5

:

ARAÇLARA AiT TEKNİK ÖZELLiKLER

1. Minibüslerde

./
/
,/
,/
,/
,/

,/
./

aranan özellikler:
§tiı-ücülü ve en az 150 HP ( BG) (t%3) gücii,rıde,
Minibüifer en az |7 (|6+|) kişilik taşma kapasiteli,
Minibüsler kırsal kesimde çalıştınlacağndan S plakalı olmavacakhr,
Klimalı ve en az 2016 model,
Aıaçlara ait D2 Yetki Belgesi olması zorunludur.
Giin esasrna göre Genel Müdiirlüğiimilz sorumluluk alaıunda bulunan il sınrlan
<lAhilincleki ilçelerde(l3 ilçe, 4 merkez ilçe ve krsal mahalleleıinde) Abone
Hizm erinde kullanılacaktır. Bu esasta çalışan minibüsleı işin olmadığı siire lerde
İdaıeye bağh birimleıde bekleyecektir. Bunlar için ek ödeme yapılmaz.
İdare gerek gördüği.ınde belirtilen çalışma saatlerinin ciinliik dağlımını
değiştirebilecektir.
Minibüsler; haftada 6(Altı) Tam giin çalışma esaslı sabah(08:00
arasında) ve aylık ortalama 7.000 Krn,

_

17:00 saatleri

Madde6 :DiĞERŞARTLAR
6.1 Araçlar; »İsri 'Genel Müdiirlüğiiniin
Atölyesi Bağlar

6.2
6.3

/

Karacadağ caddesinde bulunan Makine İkmal
DİYARBAKIR adıesinde kontrolleri sağlandıktan soııra kabulleri

yapılacaktır.

Kiralanacak araçlann tiimü ilgili trafik kanunları ve yönetmeliklerİne uygıın olacaktrr.
Yiiklenici, ttim araçlarda 2918 saylı Kaıayollan Trafik Karıunu ve ilgili yönetrnelikleriıe
uygruı olarak yaıgın söndiirme tiipü, ilk yardım çantası, reflektör, çekme halatı, takoz,
stepne vb. teçhizatı bulıınduracaktrr.

Aıaçların çalışması esnasrnda; 237 sayılı taşlt kanununal7 .03.2006 tarih ve 2006110|93
saylı Bakaıılar Kurulu Kaıarı ile yiiriirlüğe konulan; Hizmet Alımı SuretiYle TaŞıt
Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller'e ve diğer giincel mevzuat hiiki.imleıine riaYet
edilecektir.

6.4

6.5
6.6

Hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtların (Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenlere
tahsis olunacak taşıtlar hariç) ön camına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla "Resmi
hizmete mahsustur" ibaıesi yazıh bir levha görüntir şekilde konulacaktır.
Iğeglı_çlery.y3krtl kurum!_araf_ınğpkaryrlanlca\(ır,
Ttım aıaçlann Adblue ihtiyacı yiikleniciye ait olup idare tarafindan Adblue için herhangi bir
ödeme yapılmayacaktır.

6;7

Yiiklenici, kendine ait araçlaı için araç ruhsatlannın ash veya noter onaylı suretlerini,
kiralanan araçlar için ise noter onaylı kira sözleşmesi ve ruhsat fotokopilerini idareye
verecektir.

6.8

6.9

Her ti-irlü kazalard4 doğabilecek maddi ve manevi her tiirlü hasar ile zarar-ziyan ve

sorumluluk yiikleniciye ait olacaktr. Kaza yapan araç için 1 Oir) giln içerisinde muadili bir
araç yüklenici tarafından getirilecektir. Getirilmediği takdirde, çalışmadığı her giiı için her
araç başına giinliik 3 yevmiye hak edişinden kesilecektir.
Araçlaıla ilgili Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Tam Kasko Sigortası olacaktrr.
Motorlu Taşıtlar Vergisi, araç muayene ve egzoz muayene ücretlerinin yanı sıra burada
sayılmayıp halen ytiriirliikte olaniar ile brından sonra yiiriiılüğe girecek benzeri yasal
4

\

6.10
6.11

6.12
6.13

6.|4

6.15

6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22

sorumluluklar Yiikleniciye aittir. Ytiklenici bu şartnamede belİrtİlmeyen, idare hizneüne
sunulacak kiralık araçlarda yasal olarak olması gereken kasko tiiriinü yapmakla yiiki,imlüdiir.
Yasa] vergi artlşlndan idare ek ödeme yapmayaca]<tır. Yolda kalanftaza, arıza vs.) aıaçlar
içiı yol yardımı o1acaktır.
Kasko poliçelerinde; ihtiyari mali mesuliyet teminatı tefriksiz en az 100.000-TL, ferdi kasko
sigorta§ı teminah silrücü ve yoltuiar için en az 60.000-TL olacaktır.
Tiim temiıatlar (hırsızlık dahil) % 100 sigorta esasına göIe veıİlecek olup hİçbİr temİnatta
hiçbir muafiyet, koasiirans ve amortisman kesintisi uygulanmayacaktır. (Yangm, çahnma
veya çalınmaya teşebbüs, çalpma veya çarpılma, terör, sel, su ba§krnr, depıem, sigara yanığ

yetkili olmayanlarca aracın çekilmesi, kıymet, kazanma, enflasyon koruma v.b.) kapsayacak
şekilde olmalıdır.
Sözleşme stiresi içerisinde kasko sigortasmrn yaptınlmasından, geç yaptınlmasrndan,
teminatlann eksik yatınlmasından veya istenilen teminat tutarlannrn yaptınlmamasından
doğacak her tiiılü yükümlülük yilkieniciye ait olacaktır.
Herhangi bir kaza veya çalnma sonucu araçta meydana gelen hasar/taanin bedelinin
tamamı kasko kapsamında yiiklenici yiiktimlülüğı.indedir. Maddede belirtilen teminat
tutarlan en az tutarlar olup, yiiklenici gerek gördüğiinde bu tutarlan artırabilİr. Araçla İlgili
heıhangi bir oiay neticesinde teminatlann i.izerinde taaıüinal oluşması diırumunda İdarenin
herhangi bir sorumluluğu yokhır. Yiıklenici, sahibi olduğu araçlarla ilgili oiarak 3.şaluslaıa
karşı oluşacak maddi/manevi tazminat bedellerini karşılamakla yiiktimlüdiiı.
Bu kapsamda; Yiiklenici, araçlann tesliminden önce, araçlaıa ait Zorunlu Mali Sorumluluk
ve Kasko Sigorta Poliçelerinin birer fotokopisi ile poliçeyi diizerıleyen sigorta şirketinin acil
yardım telefonlannı ve bu drırumlarla i|gilri 7124 saat hizmet verebilecek personelinin ad ve
telefon bilgilerini İdareye veıecektir.
Aıaçlann balom_onanm ve diğer her tiirlü giderleri yiikleniciye ait olacaktır. Bakrmı veya
feruri muayenesi yapılacak aıaçlar aynr giin serviste bakrmı yaptırılıp İdareye bağlı ilgili
birime teslim edilecektir. Yüklenici, araçları ayda en az 2 (ilı) sefer tenizliğini (iç+dış)

yapacaktır.
Yiiklenici, araçlanı tesliminden önce ikinci el araçlar için servisinde son bakrmlan yapılmıŞ
ve heıhangi bir anzasının bulunmaüğıru belirtir servis belgesini idareye teslim edecektir.
Araçlar, Kaıayollan ve Tıafik Kanununun ve Tüzüğiiniin ön gördüğü şartlal ve teçhizatlara
sahip olacaktır.
Hizrnet siiresi sonunda firma ya da araç sahibi, araçların yıpranmasrndan, değeı

kaybından, dış göriini.imiinden, yapılacak fazla kilometreden, her tiirlü mekanik veya boya
problemlerinden dolayı yiiklenici idareden herhangi bir hak talep etmeyecektir.
Belirtilen kilometreler aşıldığı durumda ek ücret ödenmeyeceği gibi beliıtilen kilomehe
altında kalınması dıırumunda da yiiklenicinin hak edişinden kesinti yapılmayacalıtır.
Araçların eksikliklerinden dolayı (ticari olarak çalşabilmeleri için gerekli tiim belgeler
dAhil) verilecek cezalardan yiiklenici sorunlu olacaktıı.
Trafik Kontrollerinde ibraz edilecek "Resmi Belgeleı" her araçta noksansız olarak
bulundurulması yliklenici tarafından sağlanacaktır.
Ytiklenici; idarenin bakrmsız ve uygun§ruz bulduğu aracı 3(üç) giin içerisinde
değiştirecektir. Bıınıın için idare yiikleniciye bir ihtar mektubu yazar, 3(tıç) giin içerisinde
istenen değişiklik yapılmadığı takdirde mektubun yazıldığı tarihten değişikliğin yapıldığı
tarihe kadar olan giiııliik ücretleri ytiklenicinin hak edişinden kesilecektir.
5
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6.23
6.24
6.25
6.26
6.27

6.28
6.29
6.30
6.31

6.32

Kiralanan araçlar için normal anza ve lastik tamirinde giinde en fazla 2,5 saat sefer dıŞı
kalma hakkı kabul edilir. Bu sihelerin toplamı haftada 5 saati geçemez,
Yiikleniciye ait araçlar her göreve çıl«şında iizerinde (DİSKİ GÖREVLi ARAÇ) yazıh
levha veya görevli taşıt kartı taşıyacaktır. Görevli araç levhası ve görevli taşıt kartı
(presleme v.b. giderler) yiiklenici tarafindan karşılanacaktır.
Araçlar işe başlamadan önce İdare Teknik elemanlan tarafından kontrol edİlecek ve uYgun
görülmeyen araçlar yiiklenici tarafindan derhal değiştirilecektir.
idare, taşlt görev emri olmayan ve siirücülü araçlarda mesai saati ve görev ernrinde
belirtilen yerin dışındaki çalışmalanndan hiçbir şekilde mesul olmayacai<iır,
Kiralanacak araçların lastiklerinin diş yiiksekliği/yeni lastik diş yiiksekliği oranı 7o80'nin
iizerinde olmalıdır. Uygun olmayan lastikleı 3 gtin içerisinde değiştirilecektir.
Stirücüü çahşan araçlann kontak anahtan, mesai saati bitiminden soıır4 Makine İkmal
siirücü ile
şantiyesine teslim edilecektir. İdareniı uygun görmesi haliıde temin edeceği

kullanabilecektir. Bunun için ek ücret ödenmeyecektir.
Yiiklenici taıafindan çalıştıracak siirüciiler devlet hİzmetinde çalışabilecek Şartlara haİz
olup, krlık kıyafeti temiz ve dtizgiin olacaktır. Uüumsuz ve uygrmsrız dawanrşlarda olan
siirüciilere görev yaptınlmayacaktır.
Değiştiriien çalışanın yerine en fazlabi giin içinde a}nr nitelikte yeni çalışan idarenin oluru
alındıktan sorua işbaşı yapacaktır. Çalışllmayan gtinlerin ücreti ödenmeyecektir.
yiiklenici; Kendisine bağlı çalıştınlanlanı her tiirlü emniyet tedbirleri ile iŞÇi sağlığı ve iŞ
güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Ehliyetsiz personel çalıştınlması, güvenlikle ilgili
her tiirlü gerekli tedbirlerin alınmamasl veya diğer nedenlerden dolayı meydana gelebilecek
iş kazalarından sorumludur.
Bu hizmet alımı kapsamında çalıştınlacak tiirn peısonel Asgari Ücretin altında
kendisine eksik
çalrşhrrlamaz. Bunun tespiti halinde İdare, Yiiklenicinin hak edişlerinden
ödeme yapılan personelin eksik ödenen miktarı kadar kesinti yaparak ilgili Personele
ödeyecektiı. Aynca ytiklenici, işin siiresi içerisinde oluşacak asgari ücret fiYat faıkını
dikkate alarak " Sürücülü Araç Teklifleriniu vereceklir-

Kanı.ınu,na göre karayolu
taşlmacıhğlnda yiik ve yolcu taşıyaı araç süiplerinin almakla yiikllmlü oldukian Mesleki
yeterlilik Belgesi (sRc) ve psikoteknik Belgesine sahip olmasını sağlamakla
yiikiirnlüdiir.
Ytiklenici bu iş kapsamında çalıştırüğı iş görenlerle ilgili özel bordro diizenleYecek, bu
bordrolarda hiç bir şekilde şirketiı maaş alan ve diğer yerlerde çalışan işçilerine yer

6.33 Yfülenici, siirücülerin 4925 sayılı Karayolu Taşlma

6.34
6.35

6.36
6.37

/

vermeyecektir.

Çahşanların maaşında makul (işe gelmeme gibi. vb) bir sebep olmadan kesinti
yapıl,rnayacaktır. Kesintiye sebep olacak fiiliı gerçekleştiğine dair belge ve tutanak ilgili
daireniı kontrol teşkilatıyla yfülenici temsilcisinin beraber hazırlayacağı bir tutanak ekinde
idareye sunulacaktır.

Yi.ikienicinin İdare,ye beyan ettiği işçiler ile her hak ediş döneminde SGK,ya yaptığı
beyandaki işçiler aynr olacaklrr. Tiim çalışanlann aylık sigorta prim gtin saysı 30 (otuz)
cundii,r.

Yiiklenici, İdareye bağlı birimlerde çalıştııdığı personellerinin;
Bir önceki aya ait ayhk ücretlerin ödendiğine dair imzalı ücret bordrolannr,
6

._§

Bir önceki aya ait KDV ile vergi stopajlarınrn vergi dairesine ödendiğini gösterir makbuzlan
6.38

6.39

6.40

6.41

6.42

6.43

6.44

6.45

6.46

6.47

her hak edişin ekine koüırnak zorundadr.
İş siiresince ytiriirliikteki kaıunlara ve sözleşmeye aykın olmayacak şekilde, yiiklenici firma

ile çalışaılan arasında sözleşme yapllacaktır. Yapılan sözleşmenin tiim koşulları ytikleniciyi
ve yiitlenici çalışanlannı bağlayacaktr.
Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra vergi, harç, resimlerin ihdası, personel ücretleri ile
ilgili fonlann ihdası vb. gibi nedenlerle yiiklenici İdare'den sözleşmede belirtilen ücreüen
fazla bir ücret talç edemez.
Yiiklenicinin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hiikiimlerine ve bu
hususlardaki tiiziik ve yönetmeiikleıe ugnası mecburidir. Bu kaıunlar ile diğer hukuki
mevz(ıata uyuimaması dolayısıyla her tiirlü cezai, maddi ve manevi sorumluluklar
ytikl eniciye aittiı.
Siirücülü olarak çalışan araç siirücülerinin yasa ve mevzuat gereği elde ettikleri her tiirlü hak
ve alacaklanndan yiiklenici sorumludur. Yiiklenici bu tiir ödemeleri hiçbir şekilde İdare'den
talep edemeyecektir.
Yiikleniciye, ulusal balram, genel tatil gilrılerinde yapılabilecek çalışmalar ile fazla mesai
gerektiren işleıe ilişkin olarak; sadece siirücü mesai ücıeti ödenecek, naçlar için ödeme
yapılmayacaktır.

Siirüciiler idaıe personeli ile hiçbir suretle tartlşmaya girmeyecek olup, şikAyet merci
yiiklenicİ fırma olacaktıı. İdare, çalışma şartlanna uymayan siirücüyü başka bir si.irücü ile
değiştirebilme hakkına süiptir.
Yiiklenici İdaıenin onayr olmaksrzın sürücü değişikliğini kendi başına yapamaz, onay
alınmaksrzm değişiklik yapılması halinde Toplam Teklif bedelinin 0,0005(onbindebeş)
oraıunda para cezası uygulanrp değişiklik iptal edilecektir.
Aıaç siirücülerinin yasai mevzuat çerçevesinde yıliık iziıleri, yiiklenici fiıma tarafmdan
verİleceldİr. Sözleşme siire bitiminden önce siirücüü araç stirüciiierinin tiim yılhk izinleri
kullandınlmış olmalıdır. Yıllık iziılerini kullanamayan kiralık araç siirücüleri hiçbir suretle
idaıeden herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
Kira sözleşmesi devamı müddetince araç siirücüerinin yasal mevzuat çerçevesinde yıllık
izinli, istirüatlı olmalan veya herhangi biı nedenle işe gelmemeleri halinde yiiklenici
hizmetin aksamamasr için başka bir sürücü temin etmek zorundadır. Bu sebeple

yükleniciye fiyat farlo ödenmeyecektir. Temin edilecek siirücü İdareye srrnulacak ve idare
taıafindaıı onay veıiidikten sorıra işe başlayabilecektir.
Yiikleniciye ait araç siirücüerinin hizrnet siirelerinde alkollü içki, uyuşturucu v.b. bir madde
kullaıüğırun tespit edilrnesi halinde yiiklenici, ilgili kişiyi derhal değiştirip bir başka kişiyi
göıevlendirecektir.

ı

Madde 7
CEZAIrrÜrÜvınn
7.1. Yiikleniciye; sürüctilü araç personelinin işe geç geldiği her cun içın hak edişinden 1 (bir)
yevmiye kesinti yapılıp, bir ay içinde 2 defa tekran halinde sözleşme bedelinin 0,0005
(onbindebeş) oranrnda ceza uygulaıacaktr.

7.2. Ytikleniciye; personelinin işe gelınediği her giin için(idare

tarafindan onaylaımış izin ve

tatil giinlori hariç) hak edişinden 3 (üç) yeı,rniye kesinti yapıhp bir ay içerisinde 2 (iki)

defadan fazla işe gelmemesi halinde, sözieşme bedelinin 0,0005 (onbindebeş) olanrnda ceza
uygulanacaktır.
,7

7.3. Araçların

herhangi bir nedenle hizmeti aksatması halinde günliik çahşmadığı her gün için
her araç başına günlük 4(dört) vevmiye hak edişinden kesilecektir.

7

.4.

İdare malı malzemelerin kasıt ve ümal §onucu, hasar görmesi, çalınması, kayboiması
veya diğer nederılerden dolayı meydana gelecek zararlar; malrn onanm bedeli veya fatura
miktan iizerinden tazmin etınek amacıyla ytiklenicinin hak edişinden kesileceklir.

7.5. Yiiklenici Madde

5 te belirtilen teknik özellikteki iıracın tam.ıın x iş siiresince sağlamakla
yiiktimlüdiiı. Araçların belirtilen teknik dzellikte olmamasr (bakımı yapılmayan ,ıraç ve

belililen tiim özellikler için) ya

da eksik araç çalıştınlması durumıuıda her bir
giinliik; sözleşme bedelinin 0,0005 (onbindebeş) oraıııda ceza uygulanacaktıI.

7.6.

aykınlık için

İdare, bu teknik şartnamede belirtilen usullerle çalıştınlan araçlann, çalrştığı yeri(ilçeyi ve
birimi) değiştirme hakkına süiptir. Yiiklenici belirtilen sitelel çerçevesinde alınan kararı
uygulamak zorurrdadrr. Değişikliğin stiresi içerisinde uygulanmaması halinde her bir
ayknlık için giinltik; sözleşme bedelinin 0,000S(onbindebeş) oran_ında ceza uygulanacaklır.

7.7. Yiiklenici, çalışan personelin madde 6 da belirtilen görev ve sorumluluklanrun yaptrmakla
yükiimlüdiir. Bu maddede belirtilen hususiara (Madde 6 'nın alt bentlerinde ceza şartı
belirtilmiş maddeler hariç) aykın bir drırumun tespit edilmesi halinde, heı bir ayknlık için
her seferinde; sözleşme bedelinin 0,0005 (onbinde beş) oranında ceza uygularıacaktır.

7.8. Lastik değişimi istenen aracın lastiğinin

3 giin içerisinde değiştirilınemesi durumunda her

giin ve heı araç için yiiklenicinin aylık istihkakından 0,0005 (onbinde beş) oranında ceza
kesilecektir.
7.9.

Madde 6 da belirtilen Zorunlu Maii Sorumluluk Sigortası, Tam Kasko Sigortası, Motorlu
Taşıtlar Vergisi, Araç Fenni Muayenesi, Egzoz Gazı Emisyon Ölçiimü Muayenesi ve burada
sayılmayıp haien yiirüliikte olanlar ile bundan sorıra yürtirlüğe girecek benzeri Yasal
Sorumlulukları yerine getirmediği heı bir gtin için sözleşme bedelinin 0,0005(onbindebeş)
oranında cezai müelryide uygulanacaktır.

7.|0. Bu şartnamenin cezai hükiirnler maddesinde belirtilen her bir aykınhğın bir ayda ardı ardına
veya aralı}lı olarak gerçekleştirilmek suıetiyle 5 (beş) adede ulaşması drırumund4 bu
Şartname'nin ceza hiikiimleri maddesinde öngöri.ilen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayı|ı
Kanıınun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye geıek kalmaksızın sözleşme
feshedilebilecektir.
7.1 1.

Aıaçlaı iş emri olmadan kullarumı durumunda l(bir) giinlilk yevmiye kesme

cezası

uygulan_ır.

Madde8 :MALİHüKÜMLER
8.1.

İdare çahşanlann maaşını ytiklenicinin hak edişiıden keserek çalışanlann banka hesaplaıına

ödeyebilir. İdarenin çağnsı iizerine yfülenici hak ediş raporu imzalamaya gelmediği
takdirde, İdare tarafindan personellerin bordrolarına göre maaşı, yiikteniciye ait SGK borcu,
vergi borcu ve diğer yasal kesintiler hak edişten kesilebilecektir. Kalan tutaı idarede

8.2.

bekletilecektiı.
Hizmetin yapıldığı aya aii ceza varsa o aya ait ödeme yapılırken, zarar ziyan ve ceza hesap
edilerek hak edişten kesilecektiı.
8

<Cx^,

8-3.

Yiiklenici bu iş kapsamında çalıştırdığı peısonellerinin;
a) Bir önceki aya ait aylık ücretlerin ödendiğine dair imzalı ücret bordrolann ve ilgiii

b)

Banka şubesi yazısı,
Bir önceki aya ait sigorta primlerinin bildirgesini ve primleriniı SSK'ya ödendiğini
gösteriı makbuzu,

Madde 9

iş bu Teknik Şartıame bu madde ile birlikte 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır. 04.04.2022
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