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MOTOR:

1.Motor Gücü en az: 150-180 Hp arası olacak

2.Motor Hacmi (Silindir): 2000-2200 cc arası olacak
3.Çekiş: 4x2 olacak
4.Tork: 1200-2400 Nm arası olacak

5.Silindir Sayısı: 4-6 arası olacak

6.Yakıt Tipi: Dizel olacak
7.Renk: Beyaz olacak
8.Ağırlık Boş: 2.200 Kg - 2.800 Kg arası

9.Ağırlık Yüklü: 2.300 Kg - 5.000 Kg arası
10.Taşıma Kapasitesi: 500 Kg - 2.000 Kg arası

11.Maksimum Hız Km/sn: 100 - 220 arası

12.Hızlanma 0-100 km/s (sn): 1 sn - 20 sn arası

AKTARMA ORGANLARI:

1. Şanzıman 7 ileri otomatik,manuel en az 6 Vites

TÜKETİMLER LT/100 KM:

1.Şehir içi İt/100 Km: 4-10 İt. arası olacak
2.Şehir dışı İt/100 Km: 4-10 İt. arası olacak
3.Karışıkken İt/100 Km: 4-10 İt. arası olacak

1 ADET SERVİS ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu teknik şartname Üniversitemiz ulaşım hizmetleri, transfer işleri, Üniversitemizce

düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi için
Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu 1 (Bir) adet hizmet aracının
alımına ait teknik özellikleri ile diğer hususları kapsar.

MADDE 1- KONU
Bu alımın konusu ve kapsamı, Toros Üniversitesinin ihtiyacı olan, niteliği, nevi,

miktarı ve teslim yeri bu teknik şartnamede belirtilen 1 (Bir) adet servis hizmet aracının satın
alınması işidir.

MADDE 2- TANIMLAR

Bu aracın satın alma uygulamasında Toros Üniversitesi İhale Yönetmeliği ile 4734
sayılı Kamu ihale Kanunu'nda ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda yer alan

tanımlar geçerlidir.

İdare: Toros Üniversitesi

Yüklenici    : Üzerine İhale Yapılan ve Sözleşme İmzalanan İsteklidir.
Sözleşme    : İdare ile Yüklenici Arasında Yapılan Yazılı Anlaşmadır.
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1.Standart donanım olacak

2.Sis fan olacak

İÇ DONANIM:

1. Standart donanım ek olarak (Yolcu ve şoför için klima, anahtarsız çalıştırım, üç

noktalı emniyet kemeri)

GÜVENLİK:

1. Standart güvenlik donanımı olacak

ARACIN MODEL YILI:

1.Aracın model yılı 2021 olacak
2.Araç 5 kapılı olacak

3.Koltuk sayısı 19 + 1 olacak

DİĞER HUSUSLAR:

1.İhale konusu araç sözleşme imzalanmasından itibaren en kısa sürede (10 gün)

içerisinde teslim edilecektir.
2.Yükleme, nakliye ve teslimat sırasında meydana gelebilecek her türlü hasar İdareye

aittir.

3.Yüklenici firma aracı teknik şartnamede belirtilen ve istenilen teknik özelliklerde
İdareye teslim edecektir.

4.Yüklenici firma araçla birlikte 2 adet TS-4019 normlarına uygun İlk Yardım Seti
teslim edecektir.

5.Yüklenici firma araçla birlikte zincir, çekme halatı, takoz, reflektör, yangın söndürme

cihazı, kriko ve bijon anahtarı teslim edecektir.

6.Yüklenici firma araçla birlikte 2 adet Trafik Seti teslim edecektir.
7.Yüklenici firma araçla birlikte iç takım paspaslan ve şartnamede belirtilmemiş olsa da

üreticinin öngördüğü bütün standart aksesuarları İdareye teslim edecektir.
8.Aracın tescil işlemleri yüklenici tarafından yaptınlacak olup araç plakası takılmış

halde verilecektir. Araç fiyatına zorunlu trafik sigortası ve kasko ücreti dahil değildir.
9.Teminat dahil her türlü yasal zorunluluklar yükleniciye aittir.

10.Araç, Kara Yollan Trafik Kanunun ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince
bulundurulması zorunlu tüm malzemeler ile teslim edilecektir. (Takograf ile ilgili
hükümlülük İdareye aittir.)

11.Aracın ÖTV işlemlerinin tamamlanmasından sonra fatura ile teslim edilecek olup

tescil işlemleri İdareye aittir.

STANDARTLAR:

1.Araç ve ekipmanlar TSE uygunluk belgesine haiz olacaktır.
2.Yüklenici firma TSE 12 047 Yetkili Servisler - Motorlu Araçlar için Kurallar

Belgesine sahip olacaktır.

DIŞ DONANIM:

T.C
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kBaşkanzme^ Uye

Öğr.Gör. Sabi KALKAN^ünayf YALÇINÖğr. Gör. Emre ÜNAL

DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ:

1.Aracın fiziki muayenesi, İdare tarafından görevlendirilen Muayene ve Kabul

Komisyonu tarafından iş bu şartnamede belirtilen özelliklere göre yapılıp teslim
tutanağı düzenlenerek teslim alınacaktır.

2.Satıcı veya üretici firma geniş bir yedek parça ağına sahip olduğunu belgeleyecek, bu
imkanları en az 10 yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir.

3.İstekli firmalar tekliflerim KDV hariç, anahtar teslim fiyatı vereceklerdir.
4.Muayene sırasında şartname koşullarına uygun bulunmayan araç yeni araçla bedelsiz

olarak 7 (yedi) gün içinde değiştirilecektir.
5.İstekliler teklifleri ile birlikte teklif edecekleri araca ait detaylı bilgi ihtiva eden

katalog veya tanıtıcı belgeler de verecektir.

6.Bu şartname ve eklerinde, Muayene ve Kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen
hususlarda, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yürüklükteki Mal Alımları

Denetim ve Kabul İşlemlerine dair yönetmelik hükümleri uyarınca denetim, muayene
ve kabul işlemleri yapılacaktır.

1.Araç teslim tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl ya da sınırsız km garantili olacaktır.
2.Yüklenici bu araca ait garanti belgelerini Toros Üniversitesi adına düzenletmek ve

orijinal nüshalarını Toros Üniversitesine teslim etmekle yükümlüdür.
3.Garanti kapsamındaki malzeme de tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti

sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesi yüklenici firma üstlenecektir.

GARANTİ:
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