
TEKLİF ÇAĞRISI: RFP/001/2022 
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ  

SATIN ALIM İÇİN ANLAŞMA DÜZENLENMESİ 
EK B- TEKNİK TEKLİF FORMU 

Şirket Adı: İmza:                        Tarih:      Şirket Mührü:   1 

 
BÖLÜM I- FİRMA KAYITLARI – ASGARİ ŞARTLAR (GEÇER/KALIR KRİTERLERİ) 

 

TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

FİRMA KAYIT DÖKÜMANLARI – ASGARİ ŞARTLAR Tedarikçi Yorumları  

Firma Tescil Belgeleri 
(Geçer/Kalır Kriteri) 
 
 
 
  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Aşağıdaki belgeler eklenmelidir; 

 
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Kaydı / Ticaret Odası sicil kayıt sureti ve 

faaliyet belgesi 

- Ticaret Odası Belgesi 

- Vergi Kayıt Belgesi 

- Son 3 yıllık mali raporlar (Bilanço ve Gelir Tablosu dahil)(Yetkili 

muhasebeci tarafından usulüne uygun tasdikli) 

Tedarikçi Kayıt Formu 
 
  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Tedarikçi kayıt formunu doldurarak imzalı ve kaşeli olarak ekleri ile birlikte 
ibraz ediniz.  
 

Teklif geçerlilik minimum süresine uygunluk (90 gün) 
 
  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Teklifinizin minimum 90 gün geçerli olduğunu onaylayan imzalı ve kaşeli 
belge eklenmelidir. 
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BÖLÜM II- HİZMET UYGUNLUK GEREKLİLİKLERİ (GEÇER/KALIR KRİTERLERİ + 240 PUAN) 
 

TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

HİZMET UYGUNLUK GEREKLİLİKLERİ Tedarikçi Yorumları  

Teklif Edilen Araç Türü - SUV 4x4 
(Geçer / Kalır) 
 
*  SUV 4x4 araçların dışındaki teklifler firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Teklif edilen araçların türünü belirtiniz. 
 
 
 

Araçta bulunacak kişilere kaza sigortası (kaskonun kiralık araç kaskosu olması, 
ihtiyari mali mesuliyet teminatının sınırsız olması ve manevi tazminatının dahil 
olması, ölüm-kalıcı süreli sakatlık teminatlarının minimum kişi başı 100.000 TL 
olması) sağlanacağına dair imzalı ve kaşeli taahhütname ibrazı (Geçer/Kalır) 
 
*  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Şirketinizin araçta bulunacak kişilere tarafınızca kaza sigortası (kaskonun 
kiralık araç kaskosu olması, ihtiyari mali mesuliyet teminatının sınırsız 
olması ve manevi tazminatının dahil olması, ölüm-kalıcı süreli sakatlık 
teminatlarının minimum kişi başı 100.000 TL olması) sağlayacağına dair 
imzalı ve kaşeli taahhütname ibraz ediniz. 
 
Evet / Hayır 

Ulusal norm ve yönetmeliklere uygunluk, kiralama için uygunluk belgesi, K-1 belgesi 
ve kiralama için yasal gereklilik içeren tüm belgelerin ibrazı  
(Geçer/Kalır) 
 
*  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Şirketiniz tarafından teklif edilen araçların ulusal norm ve yönetmeliklere 
uygunluğunu, kiralama için uygunluk belgesini, K-1 belgesini ve kiralama 
ile ilgili şirketinizin yetkisi bulunduğunu belirten tüm yasal belgeleri ibraz 
ediniz. 
Evet / Hayır 

Kiralanan tüm araçlarda GPS ve araç takip sisteminin bulunacağına dair imzalı ve 
kaşeli taahhütname ibrazı 
(Geçer/Kalır) 
 
*  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Şirketinizin teklif ettiği araçlarda GPS sisteminin kurulu olarak 
sağlanacağını imzalı ve kaşeli olarak taahhütname ile ibraz ediniz. 
 
Evet / Hayır 
 

Kiralanan tüm araçlarda, araç log kayıtlarının tutulabilmesi için bilgisayar 
altyapısının bulunacağına dair imzalı ve kaşeli taahhütname ibrazı 
(Geçer/Kalır) 
 
 
*  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Gerekli kayıt defterlerinin (Logbooks) bu ihalenin EK- A bölümünde 
açıklandığı gibi şirketiniz tarafından TBB’ye sağlanacağını imzalı ve kaşeli 
olarak taahhütname ile ibraz ediniz. Lütfen araç takip sisteminden örnek 
bir seyir defteri/çıktı sağlayınız. 
 
Evet / Hayır 

Kiralanacak araçların Karayolları ve Trafik Kanunu’nun, tüzüğünün ve ilgili 
yönetmeliklerin zorunlu kıldığı gerekli tüm sigorta, kasko, vergi ve harç ile yola 
çıkmak için zorunlu olan tüm belgelerin veya imzalı ve kaşeli taahhütnamenin ibrazı 
(Geçer/Kalır) 
*  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Şirketinizin teklif ettiği araçların Karayolları ve Trafik Kanunu’nun, 
tüzüğünün ve ilgili yönetmeliklerin zorunlu kıldığı gerekli tüm sigorta, 
kasko, vergi ve harç ile yola çıkmak için zorunlu olan tüm belgeleri veya 
imzalı ve kaşeli taahhütnameyi TBB’ye ibraz ediniz. 
Evet / Hayır 
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Kiralanacak araçların egzoz ve araç muayeneleri (0 km araçlar hariç), varsa 
mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken diğer yükümlülüklerin Hizmet Sağlayıcı 
tarafından yaptırılması ve belgelerin TBB’ye ibrazı, kira süresince ilgili işlemlerden 
ve masraflardan Hizmet Sağlayıcı’nın sorumlu olacağına dair imzalı ve kaşeli 
taahhütname ibrazı  
(Geçer/Kalır) 
*  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 
 

Kiralanacak araçların teslimat öncesi ve kira süresince egzoz ve araç 
muayeneleri ve varsa mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken diğer 
yükümlülüklerinin tarafınızca yaptırılacağını ve belgelerin TBB’ye ibraz 
edileceğini, kiralama süresi boyunca da muayenelerin (0 km araçlar hariç) 
ve diğer yükümlülüklerin tarafınızca sağlanacağına dair imzalı ve kaşeli 
taahhütname ibraz ediniz. 
Evet / Hayır 
 

Kiralanacak olan araçlara, araçlar TBB’ye teslim edilirken mevsime uygun olarak 
yazlık veya kışlık tipi, yeni lastiklerin takılması ve kira süresince yaz ve kış aylarında 
lastiklerin Hizmet Sağlayıcı tarafından maliyeti karşılanarak değiştirileceğine dair 
imzalı ve kaşeli taahhütnamenin ibrazı  
(Geçer/Kalır) 
 
*  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Kiralanacak olan araçlara, araçlar TBB’ye teslim edilirken mevsime uygun 
olarak yazlık veya kışlık tipi, yeni lastiklerin takılacağını ve kira süresince 
yaz ve kış aylarında lastiklerin Hizmet Sağlayıcı tarafından maliyeti 
karşılanarak değiştirileceğine dair imzalı ve kaşeli taahhütname ibraz 
ediniz. 
 
Evet / Hayır  
 

Kiralanacak olan araçlarda oluşabilecek her türlü arıza, bakım, onarım (%100 şoför 
hatası hariç, kaza vb. sebepler de dahil olmak üzere) ve yapılacak her türlü işlemin 
Hizmet Sağlayıcı tarafından zamanında ve eksiksiz olarak karşılanacağına dair 
imzalı ve kaşeli taahhütnamenin ibrazı 
(Geçer/Kalır) 
 
*  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Kiralanacak olan araçlarda oluşabilecek her türlü arıza, bakım, onarım 
(%100 şoför hatası hariç kaza vb. sebepler de dahil olmak üzere) ve 
yapılacak her türlü işlem Hizmet Sağlayıcı) tarafından zamanında ve 
eksiksiz olarak karşılanacağına dair imzalı ve kaşeli taahhütname ibraz 
ediniz. 
 
Evet / Hayır 
  

Kiralanan tüm araçlarda kabin sıcaklığını sabit tutabilecek klima sisteminin 
bulunacağına dair imzalı ve kaşeli taahhütnamenin ibrazı 
(Geçer/Kalır) 
 
*  Bu dokümanların sağlanamaması firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Şirketinizin teklif ettiği araçlarda kabin sıcaklığını sabit tutabilecek klima 
sisteminin bulunacağına dair imzalı ve kaşeli taahhütnameyi ibraz ediniz. 
 
 
Evet / Hayır  
 

Araçların yaşı 
(Geçer/Kalır + 50 puan) 
0 yaş: 50 puan 
1 yaş: Geçer 
1 yaş üzeri: Kalır 
 
*  1 yaş üzeri araç teklifleri firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Teklif edilen araçların yaşlarını belirtiniz. 
 
 
 

Araçların kilometresi 
(Geçer/Kalır + 80 Puan) 
 

Teklif edilen araçların kilometrelerini belirtiniz. 
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Puanlama 
0 – 1000 km arası: 80 puan 
1000 – 5000 km arası: 50 puan 
5000 – 10000 km arası 30 puan 
10.000 km üzeri: Kalır 
*  10.000 KM üzeri araçlar firmanın teklifinin diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

 

Teklif edilen araçların donanım paketi 
(110 Puan) 
 
Puanlama 
Üst Seviye Donanım: 110 puan 
Orta – Üst Seviye Donanım: 90 puan 
Orta Seviye Donanım: 60 puan 
Giriş Seviye Donanım: 10 puan 
* Donanım paketini yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda belirtiniz. 

Teklif edilen araçların donanım paketini aşağıdaki kriterlerle belirtiniz. 
 

- Üst seviye donanım paketi 

- Orta-üst seviye donanım paketi 

- Orta Seviye donanım paketi 

- Giriş seviyesi donanım paketi 
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Bölüm III- Şirket Tecrübesi ve Gerçekleştirilmiş Olan Projeler (Geçer/Kalır + 160 PUAN) 

 
 

TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

ŞİRKET TECRÜBESİ VE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN PROJELER  Tedarikçi Yorumları  

Araç kiralama alanlarındaki tecrübe  
(Geçer/Kalır + Maksimum 80 Puan) 
 
Puanlama: 
5 yıldan az: Kalır 
5 yıl: 30 Puan 
6-8 yıl: 60 Puan 
10 yıl ve üzeri: 80 puan 
Beş yıl üzeri deneyim artan puan ile değerlendirilecektir 
 
 
*Bu dokümanların sağlanamaması veya 5 yıldan az tecrübe süresi firmanın teklifinin 
diskalifiye edilmesine sebep olacaktır. 

Organizasyon yapınız, çalışan ve yönetici sayınız, araç kiralama alandaki tecrübe yılınız, 
araç kiralama sertifikalarınızı da ibraz ederek kısaca şirketinizden bahsediniz. 

 
Referanslar ile birlikte son 5 yıl içinde tamamlanmış benzer projelerin adları, 
detayları ve finansal büyüklükleri 
(Maksimum 80 Puan) 
 
Puanlama: 
3’ten az adet referans, iş bitirme belgeleri veya satın alma siparişlerinin 
/sözleşmelerinin kopyası: 0 puan 
3-6 adet referans, iş bitirme belgeleri veya satın alma siparişlerinin / 
sözleşmelerinin kopyası: 30 puan 
7-9 adet referans, iş bitirme belgeleri veya satın alma siparişlerinin 
/sözleşmelerinin kopyası: 60 puan 
10 ve üzeri referans, iş bitirme belgeleri veya satın alma siparişlerinin 
/sözleşmelerinin kopyası: 80 puan 

# Müşteri Adı 

Sözleşmenin 
Konusu 
(Kiralanan 
araçların türü ve 
adeti) 

Sözleşme 
Başlangıç 
Tarihi 

Bitiş 
Tarihi 

Çalışılan Yıl 
Sayısı 

Referans/Sözleşme 
Kopyası Ekleyiniz 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

: 
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Bölüm IV- Şirket Kaynakları ve Araç Dağıtım Kabiliyeti (Geçer/Kalır + 200 PUAN) 

 

  
 

TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

ŞİRKET KAYNAKLARI VE ARAÇ DAĞITIM KABİLİYETİ Tedarikçi Yorumları  

Şirketin kendi filosundaki SUV (4x4) araç sayısı  
(Maksimum 125 Puan) 
 
Puanlama: 
20 adetten fazla SUV 4x4 türü araç: 125 puan 
19 – 10 adet arası SUV 4x4 türü araç: 75 puan 
9 – 5 adet arası SUV 4x4 türü araç: 25 puan 
4 - 0 adet arası SUV 4x4 türü araç: 0 puan  
 
 
 

Şirket filonuzdaki SUV 4x4 araç sayısını belirtiniz. 

 
Gerekli sayıda aracı SUV (4x4), gerekli hedeflere sevk için gereken zaman 
çizelgesi.   
(Maksimum 75 Puan) 
 
Puanlama: 
1 gün: 75 puan 
2- 3 gün arası: 50 puan 
4 - 6 gün arası: 30 puan 
7 - 10 gün arası: 20 puan 
10 günden fazla: 0 puan 

 

: 
Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Malatya illerine araç sevki için ihtiyaç duyulan 
maksimum gün sayısını belirtiniz. 
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TBB GEREKLİLİKLERİNE UYMA BİLDİRGESİ (EK B-1) 
 (Geçer/Kalır Kriterleri)  

(*Bu dokümanların sağlanmaması firmanın elenmesine sebep olacaktır) 

 
 

…………………………………….. adlı firmamız olarak, Ek A- İş Tanımı İhaleye Çağrı 

RFP/001/2022’de belirtilen TBB servis gerekliliklerine uyacağımızı taahhüt ederiz. 

 

 
 
 
 
Firma Adı: 
 
Firma Temsilcisi Ad-Soyadı: 
 
Mühür: 
 
İmza: 
 
Tarih: 


