r]o*rrr rr-P-"tİğrlşff'f#mtlİfJilı.i *orroıı
rin
HıZMETALIMIişıışneırn-aİıvİ^İ;-Iö{li<İRİİİİ;

İKİ DİNcİLLi
r_

İş

İoenıııİı;
a) Adı
b)Adresi

sarrİıİ

:
:

DiSKİ Genel Müdiırlüğü
Bağcılar Mah. s"rto c;j.

Bağlar

c) Telefon numaras ı :04122294880
d) Faks numarası : o 412 22g 48 80
e) Elektronik posta adıesi:

2-

tIİzMET ALIM! YAPıLACAK İŞE İLiŞKİN

:

DİYARBAKIR

yarı Römorka Bağıantı Teniballü
Dingiııi

iŞ' u'Şi";1;-ill"den

[ffif;}*İŞl;',ffJ","n' 'e esasına

c)

y4ikleniciye

aittir.

itibalen
gün. ihtiyaç duy.tııduğunda
]| {v3tmılu9ş1
göre ÇalıŞtırılacak olup, akaryakıtı
junii
bp..u,ortl

ti. .urilıLi

Yapılacağı yer : Divarbakı' Büytıkşehil
slnırları
Lowbed ile BağIant; Tertibath 'Pıigjllı -ö.icii içerisinde iş,makinesi nakli için l Adet iki Dingilli
i#yli"
^'-"'"'' çuı,ş,r, ıucaktır. Çahşma dışı zamanJarda
Yüklenicinin uygun gördüğü
yerde

konİş;;İ;.

işiN KoNusu
:
a) DİSKi Genel Müdtil]üğtfu,,rul.S'..Y."
Kanalizasyon

,) HJ'ff

hizmet]erjnde kullanı]mak üzere

l§.İiğtİililitlrJli,r.'§,,,, CikilK;;;; ffii,'"#'ji"i*,,r,.

_$:[?,J,}I:l;L-,,*H1,1[T;#.Jjİ*Şj}j.[§r,
IkiDingiui

" }rffİtff*
4-

:

e.'İi:i-İ3j'Ş*|lfilİ:İ,1ll-İ*lİ,',İP'i,İİL"*u"o

"
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BiLGİLER

/

lıav.l

ljdet

l

Adet iki Dingi]]i

ra,rştınlacakjr

j,,lı';-i*:;]T;i;;l*iil;.tş:**ı;

Lowbedile Bağıantı Tenibath Dingi]ti
çekici Kamyon, Kilometre çaıışma

işiN süREsi:

a) Sözleşmeninakdedilmesinı
..,
D, 9,"},,.^tur.ı"n.ş"a"u;Ji.l,,İlTrlİ'"'u1'#-'Adet
,.llalama s'iresi işe başIama

İki Dingilli Lowbed ile BağIantı Tertibatlt
DingiIli

tarüinaen itibaren 75( Yetmişb€ş)

c)

ffi::;İTİj|ffil,Tiniizerinde

veYa altında gi'r,r".l

günüdür. idaremiz havaların
ır"ilo"-İr'stireyi .takvim
uzatabiliı veya kısaltabilil. Bu durum

Sözleşme imza]anması müteakip
3 gun içerisinde işe başlaıacakır.

3,rJHr,PJTŞi.,

rİ

LowBED iLE BAĞLANTI TERTiBATLI
DİNGiLLİ çEKjCi KAMYON

İki Dingilli Lowbed i|e Bağlantı
t-a;-; ffiŞ;tl*:Jii,1'}#:İ,,}:
f:*:'
uY_gunsuz Ve haf* kura|Iarı
dışında yazılar urı""r"yr.""#.
b) çel(lcı kamyonun
arazi Vitesi yalüşır
c
olacakır. Lastikleri
a)

sağ am ; up,
ü

c)
d)
e)

bulunacaktır.

ff

olı:*.

boya Ve

döş em e

nU H;l^
uıııldra YakıŞacak düzende oJup,

sağ|am olup. ay-ıca yedek lastiği

mali mesuliYet (Trafik) sigortası
ile birlikte ferdi kaza sigortası yaptınlmış
Dingilli Lowbed i]e Bağlantı.
Tenibatlt

ŞÜ|§İ,Pyo"*
Iki

Dingilli Çekici Kamv

H#tx,d*fff{n"*uniı:ı1|,":,,,S#iİ-ö#;,*"H;;:",

Vereceği ka,,u veYa özel
ve iş makinesi iE,"r"i,pil""rli
kuruluşür t*"ı.ol" ,.ıır,r
ie.Kl fuugl" ima], Tadil
rİİ
ve Montajı ıı"tı,İroJı'yor.,,İ,Jı]ıl
hiikiimlerine ,vİ* j*İrİ."'"i,Yİ|u

0

g)
h)

i;+*ffiir,il;ş,nş$Ti:ffi1*_,.::*=Şffi

i)
j)
k)
l)

Lowbed Yan Römorkta yıkleme rampası olacakİr.
Modeli: Çekici araç ve Lowbedi en u, zoıı ,"yu a*ra ust
model olacaldır.
Lowbed Yan Römorkun boyutları Etrtuuato. İaı,aİı,lıa'yiıkleyebileceği
ölçülerde olacaktr.
işe başlamadan iki »ingiııilowbed iı" s;gı-r'i;.tibitlı
Dingilli Çekici Kamyon ait araç tesci]
belgesinin ( ruhsat) fotokopisi, sigorta bJlgesi ,"
İ"tu.vş3ıoİı,j,.*'.İİĞ,İlİ*.#rJ
,or'u-"u -ryg*
edilecektir, AraÇ stıriicüleriıin
iğeratoıeİin; siırtİcu ueığeıeri ı<rııuru"utıu,.,
olacakır, AraÇ tescil belgesinde aracın ozellikleri İı,
iıgİıl ı,.riungı ui. şıpt
ou-.'roİ 1onr*
ise bu araçların trafık tiscil dosyasü istenecek ,"
"İİ

luiı.ni.i tu-ooryuiui'"n ,"i'j ru"'loro"

idaıeye ibraz edecektr.

m) Çeki9i kamyonun kM-saati
çalışır duıumda olacaktır. Çahşmayan
ettirileceldir.

n)

.
o)
6_

kM

saatleri tamir

Her ay sonu: İki Dingiıli Lowbed ile Bağlantı
Tertibatlı Dingilli Çekici Kamyon
çalışma durumu
ile ilgili olarak Makine Kontrol
[,u.t,'urrİ.

Çahş.u

Çekici aracın vergileri(MTV, vb)

oj.r.iİİgr"l

"al"".lt..
Ü"r|"nesi
yapıl-ış olacak.

MAKiNELERİN KULLANILMASI:

'b] İİ},İ,K5ffif*,İİ'Jllru"
Makine İkmal

c)

:,.yk _ti,
Iki
Dingilli

Lowbed ile Bağlantı Tertibatlı Dingiııi
çekici Kamyon 3. maddede

Şube Müdtirtl tarafuıdan yaptırılacakıır.

Lowbed ile_^Bağli"}

İ§j#itİHffir:lep

Kamyon; Makine tkmal Şube
TfFr]r-İ;llİİ'ç"u.l
i.ı. ,l.iıoigina. en fazla 20 dakika içerisinde

alınmasırıı müteakip ilgililerce

d) Nakil esnasında aafik kurallarına uyulacak

7-GiDERLER:

ve gece nakil halinde iken ışıklandırma
yapılacaktıI.

a) Çekici kamyonun; akaryakıt giderleri,
Makinenin tamir bak
ve Yedek parça giderleri ile
reuizy.on, arıza giui gid;rıeı.Ğ mad;;ı
.,
,"Jgiii,i o] ri*iİİ#rlJoj,l,':'"'o
b) Iki DingilJi Lowbed ile naqıantı rertiuitıiil;;ft'.il;'i.,ny-on

.

vergisi, aidat gibi kanuni }ıakları
ile iaşe gibi
ile. ilgili olarak idare hiçbir yühimıül*İ.

;;";;-|rİrk;#;

'i,i*lfli[::fi:i
:] s-öİleşme
ö',:#öffi,H",İ,ffi,i3,fj§i,ffiT
d)
ve taahİütname,e
e)
8-

"t'

operatöriinün maaşı, sigorta primi,
aittir. yükleniciiin elemanı

u"'rr..iÇ"r."n-, ytıkleniciye

'#;;;;;r"ı.ri'*r,l'İ,lL

--,,onun

cezaıarı(Trafik, uygunsuzıuk

ve resimler ile hariç giderleri ytikıeniciye

Öperatortin yeme-içme ve konaklama
giderleri yiikleniciye aittir.

ARIZA.HALiNDE YAPILACAK

İŞLER
'eagıarıtı
ıe

:

Tertibatlı DiDgiııi çekici Kamyonun
.**İ'-§.*ffij§ İH']l}."YP:j.
arıza veya kaza
İfi }*[HTlfr;#f; #,ıj# dİöPi,uHei;i:T.*,ra Btlİ| #-*.,,"i;*r,"ffi *;
ş-*ı".,yg* j*ilH:,'Jil-İ-i:::,',';"',Hili,J:il::l;?#:i'*,İ.j -",rİ"'İİ'o]gli,To, *,

.haıinde;
.. b) Ytiklenici
yeriıe

İki Dingilli Lo

*.,".ş iii"ö,*,ill"ro",l"rİo"ğ,jll"Ii"lİ"+:"T:fll';iTi"J

[:ilft*"ıjilr::

f,:'ri:*li.H*lf?,;!ifl"r:tr:pfi",;ıİİ*r,ş*[ş'İlJ,,*;" ..,""i
c) Çekici Kamyonun *'*sı
anzaı
halinde Yerine
uygulanacakır. ? ---'

'"'Ji::;;
irl-ö'ı',giiıi Ji,#.o ,o

araÇ getirilmemesi halinde günıük
1.000

" Y3ig,.r,ylrl üIALiNDE YAPILACAK iŞLER:
makine ve diğer
,., #,.".ji'ril.i"lİjlffi'HTŞ.li"r";'".uit-*uçı*
yapılan kazalarda

demirbaş gereçlere

TL

çeza

devirme

çarpma,
kusur oranında o|mak üzere oIuşan
duİumdaki haline getirmek
zararı en az i]k
-vİİj"rİİ,'r'ru'n"*n
,aru
lwJq ]llloun
o"""'-d
Yenne Yenisini koYmak veYa tazm in yolu
karşıIanacakrır.
ıı.

-.",,

aracın sebep olabileceği

İ-1|.TdT.,"

doğuracağı
:.al1l,:}dlitffH'rffi,#l*ff:
o.-,nau.o.,i,iJiH"#,i#i;Jlİ|#J:l.Tii;lil:rilıiitİIlffyd;,';ö*;ŞöŞİT",,.,

:ıiresince

\
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bu kazalaruı

I0_ İŞ

sAĞLtĞI yE iş

cüvtxıİĞi:

,,#'d:l'İH:':.fi*l}İlİi::::one| idaremizin işyeri kuratıarına.uyacaı«ır. Bu personeıe ait sabıka
yfi"ı";
,*,,k..i;;;';;ğiş,ffi ;H;::[ğ'§#:.ff i,'fJ*';,tlşi;["Ji[Hiil,Jfiİş

;tT:*

b) Iki Dingilli Lowbed i|e--IiağIanr.r."iu"İ,
öietlil"Şiii,"' *u.ron çalıştırıIuken nim güvenıik
tarafından aluracaktır. olası biı
olumıŞiut jrrİr*au rnaddi ve manevi tum
Şİ:ffİ#',il:''
soıirmıuüuk
c) 4857 saytlı İs Kanunu V.: 63,1ı S:y!l|
İş Sağhğı ve Güven,iği Kanununa Yiiklenici
ve
;ffiPrjffiffi,İfgffif'J,lff.;'H;?i:1;:,]Jo'İl."n oıumsuz durumıarıa iıgiıiçalıştracağı
yikıenici,

:] t#l,:,J:.ilT,""'tril :İ j]l|

:,'_1*

io-"

hiçbir ytikümıü| iik ve sorum

,,,,J;Til#ğliffi *i,*$,,*i*#t#{,ffi

gereken iŞ ve işlemTe.a"
.o-rnıuıuı. tu.amen yükleniciye

aittil.
oPenııorlen aracın
op..o.ıJ'u.",

Iuı

uk aımaz.

:.$l1.1l.,:X*lnr|'iısuy,ı,iş
etmeliklere uYulması ve yerine getirilmesİ

Y$ienicinin işi Yapmak için
çalıştrbığı
'Yuı YouŞuurğr
-^.,_8_}.
nitelirin",,..,,niteliğine uygun o,-.§^
süip
^::-.ı-., ıbelgesıne
olacaktr.
sınıfta stirücü
yüklenici
h)
çalışanlanna kişise| korulucu giyim ve
kişise| koruyucu donanım malzemelerini
edecektir' KoruYucu giYim
temin
ve gtu,nıit iiuireri ji.iri'n

;:ffi';ffi,Jl*':il"jr'j'fllŞ'l

!

İ.İİıX,ı*".ından/kullandırılmasından

t*al,i,l,ji'"l,n"i. ,i.Jil'o'",,r,,*,g,

;:Jff nİni:!,jl;1ffi:i#iiİ[f$:Tö,,:

yüklenici

personeı ve işçiıerin, her türlü

u*jl*:tff ;ti ş:l:

{uŞ, baJıYo hususunda:Tİ,iİr".§"§;".İl
gerekli tedbirleri
Konu|an uyanct |evhalara uymav|'
İlu.".
'
''''*ı4 bu hususta kendisine verilecek
"#y;;;;;;
mecburdur.
emır ve
talimatları

İ#**

yerine getirıncye

ile_ilgiıi.ırıevzuatııı
*r" ?**1HJ,"."iiJi';Xİ'f:,ff,:::n]iği
a u},ıımu sağlaİnak
ı

ı- İş vtRİ vn iŞ nİsİpıİıİ

12-

**,*

TEBLİGAT ADREsi

Tertibarlü Dingilli
Çekici Kamüon kuııanacak operatörün kııIk
kıyafeti

;,:',':

jtrT"i'iTji']fl''ff#,*,i'|,,Ji#J".i,.i"tfrHiiliij

:

ff :$t'#:'
aorese yapııan tiırn tebıigatIaI
o"ro,u,,Jİ,ol'?İİİ

değişmesi halinde,

:

:I-j "İİlİİ:rİ'tİH'"'oJ,'ffiq'.Ttü
?.iT.ffiffi 'fr

*lf

takibiı

iı. ,o-lnlu ,. yi|lHıffih.mevzuatın

bildirmeye mecbur oıup, teıefo

geçe.|[H,,i"?#ii*il;ililffiJ:Xİ.J"[U,Ti,l!",

ı3- İŞiN YAPILMASI İLE
iLGİLİ DiĞER HUSU§LAR
:
a) Yuklenici; gerek taahhüt
sliresinde, gerekse mücbir
tamamen ifasına

İil',ffil!?'jtr:ffİ,tr

seb eplerden dolayı

uzatıIan sürede taahhüdün
kadar vergı şartlarl, yenl vergi
konması, fiyatların yükselme
artİnası Veya saİ sebep lere
sı,
taşıma ve işçi ücretlerin ln
dayanı larak fiyat farkı verilme
sı Veya süe uzatırnı talebinde
b) YapıIan işe ait Kira
bedelinin ödemes l, ışn yap
bulunam azıldığı ayı takip eden ay içerisinde
edişlerde fahıra diizenlemelerinde
yapı
lacakr.
İşe ait hak
KDv tevkifatı farklılığı açısı ndan,
işçiliklerine ait b edeller
makine kiralama bedel]eri ve
hak ediş futarı üzerinden
ayrı ayrı belirtilecektiı. Bel
tevkifatı en yüksek tevkifat
i lmediği takdirde
oranııdan

c)

KDV

yapılacaktır.

Yüklenici, operatöİlerin k lm
lik bilgilerini, sabıka kayıtlarrnı
yatırıldığını göstelil banka
sözle şme srasında, sigorta primlerinin
dekontu, s.G.K. primlerinin
yatuıld ığ]nı gös teren makbuzu
birlike, aylık sigortalı hizmet
ibraz etmekie
liste leri ve tahakkuk b
iIdirimin in S.G K. (Sos yal
taraflndan onaylı biı ö

meğini ait olduğu dönemi
Güvenlik Kurumu
izl eyen 3 (iiç) gün içinde İdareye
d) Ödemeler; 30, 60 ve 7 5.
verecektiI.
Günl erde hazırlanacak hak
edişler

l .ı_Bu şarfoamede yer

iş

halinde yapılacaktır
alınayan hükiımler Hizrnet
İşleri Genel Şartrıamesi hükümlerine
göIe çözümlenir.
14 ( ondört) maddeden
ve 4 ( dört say tadan
)
ibarettir.24.08.2021

\.

Ç

M

tsl

Makine İkmal
Şube Müd.V.
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