
ASO 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ 

PERSONELLERİ TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI  

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME 

 

 İŞİN ÇEŞİDİ : TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI  

İŞİN NİTELİĞİ : ASO 1. ORG.SAN.BÖLGESİ  çalışanlarına Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmet alımı 

 İŞİN SÜRESİ : Poliçe süresi 1 (bir) yıl olacaktır (365 gün) 

İLGİLİ KİŞİ : ASO 1. OSB SATINALMA ŞEFİ  Erdal ERDAL , GSM : 0530 340 63 06- e.erdal@aosb.org.tr  

 Şartnamede; − ASO 1.ORG.SAN.BÖLGESİ, BÖLGE  

− ASO 1.ORG.SAN.BÖLGESİ İktisadi İşletmeleri, İKTİSADİ İŞLETME  

− BÖLGE VE  İKTİSADİ İŞLETME beraber, BÖLGE  

− BÖLGE, SİGORTA ETTİREN − Poliçe ile teminat altına alınan sigorta ettirenin çalışanları, SİGORTALI  

− İhaleye teklif veren firmalar, İSTEKLİ 

 − Sözleşme imzalayarak işi/hizmeti taahhüt eden firma, SİGORTA ŞİRKETİ/ARACI KURUM 

 − Sigorta şirketi / aracı kurum tarafından düzenlenen sigorta sözleşmesi, POLİÇE  

− Sigortacılık hizmetleri, HİZMET 

 − Sigortalının faaliyet gösterdiği adresler, RİZİKO ADRESİ olarak anılacaktır.  

 İŞİN TANIMI : Sağlık Kurumları’nda, POLİÇE yılı içerisinde gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık 

giderlerinin, SİGORTA ETTİREN tarafından ödenen prim karşılığında, POLİÇE’de belirtilen teminatlar, 

teminat limitleri ve limit ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanması ile sigortalanarak güvence altına 

alınması işidir.  

- Bölge Personelleri ve 1.derece yakınlarının’’Ömür Boyu Yenileme Garantisi’’ geçmişten gelen 
hakları kesintiye uğramadan devam edecektir ve bekleme süresi olmayacaktır, 

- Teklif verecek sigorta şirketlerinde TSS YAŞ SINIRI mevcut ise bunu tekliflerinde 
gerekçeleriyle belirteceklerdir, 

- Ayakta 10 ve yatarak süresiz olarak TSS düzenlenecektir, 
- TSS ile hastaneye başvuran personel ve yakınları provizyon sorunu yaşamadan işlemleri 

yapılması noktasında azami ilgi gösterilecektir, 
- Salgın hastalıklar teminat dahilinde olacaktır, 

-  

mailto:e.erdal@aosb.org.tr


POLİÇE GENEL ŞARTLARI İSTEKLİ tarafından SİGORTA ETTİREN’e sunulacak sigorta teklifleri TÜRKİYE 

SİGORTA REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ tarafından yayınlanan sigorta genel  şartlarına 

uygun olmalıdır.  

 

 ÖN KOŞULLAR 

-  1. Düzenlenecek tüm poliçelerde gün esaslı iptal hakkı olacaktır.  

- 2. Poliçede sigortalı ASO 1.ORG.SAN.BÖLGESİ ise ek sigortalı olarak ASO 1.ORG.SAN.BÖLGESİ 

İKTİSADİ İŞLETMELERİ aynı poliçede yer almalıdır.  

-  3. Satın alınacak her Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi hizmetine ait orijinal belge ve 

döküman tam olarak BÖLGE çalışanlarına teslim edilecektir. 

-  4. İhaleyi yüklenen firma ihale konusu hizmeti kendisi verecek, hizmete ilişkin soru ve 

sorunların çözümünü kendisi sunacak, herhangi bir üçüncü kurum, kuruluş ve şahsa 

yönlendirme yapmayacaktır. 

-  5. BÖLGE, 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak sözleşmenin feshini ihbar etmek koşuluyla, 

sözleşmeyi dilediği zaman ve neden göstermeksizin tazminatsız olarak feshetmeye yetkilidir. 

6. İhaleye katılacak isteklilerin acente ise;  

• Acente faaliyet belgesi  

• Acente levha kayıt belgesi  

- 7. Poliçelerin belirtilen sürede(5 iş günü) teslim edilmemesi veya teklif edilen ve 

onaylanandan farklı nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı Bölge’nin 

uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.  

- 8. KDV hariç vergi, harç ve benzeri giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır.  

- 9. Poliçelerin teslim yeri ASO 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Binasıdır. Poliçe 

düzenlenmiş her personel için üzerinde poliçe numaralarının ve personel kimlik bilgilerinin 

yer alması gerekmektedir.  

- 10. Poliçelerin hazırlanma süresi sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla 5 iş günüdür. 

-  11. Mücbir sebep halleri dışında poliçelerin tesliminde gecikme olduğu takdirde, FİRMA 

gecikilen her gün için poliçe toplam bedelinin %0.04’ü (bindedört) oranında ceza ödemeyi 

kabul ve taahhüt eder. Bu meblağ, BÖLGE  tarafından bildirilen bir hesaba en geç 1 hafta 

içerisinde ihtara gerek kalmadan FİRMA tarafından yatırılacaktır.  

-  12. Ödeme; poliçelerin tesliminden sonra Türk Lirası olarak düzenlenen fatura tarihinden 

itibaren 5 İŞ GÜNÜ içerisinde  yapılacaktır.  

- 13. Poliçe dönemi içinde her zaman yeni personel girişi yapılabilmelidir. Yeni personel 

girişlerinde poliçe İnsan Kaynaklarının bildirimi ile FİRMA tarafından düzenlenecektir.  

 GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER 

 − Teklif verecek olan firmanın broker ya da aracı kurum en az 1.000 kişi ve üstüne 

tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti veren bir tedarikçi olması gerekmektedir.  

− Satın alınacak her tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi hizmetine ait orijinal belge ve 

doküman tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir. 

 − Aşağıda yer alan tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi genel ve özel şartları sağlanmış olarak 

teslim edilecektir. 

 − Hizmet alımı sonrası personelin hizmetle ilgili işlemlerinde muhatap olacağı bir ca ll-center 

ve ayrıca kontak kişi hizmetinin olması gerekmektedir.  



− Çalışanların mevcut sahip oldukları haklarının kayıpsız şekilde devri 

gerekmektedir. 
Şartname ve yayımlanan tüm belgeler EK-1 VE EK-2 de dahil olmak üzere kaşe imza 

yapılarak kapalı zarfın içerisine konulacaktır. 

 
EK-1 VE EK-2 – Personel Listesi- Hasar Prim Oranı ve Aktif Liste İş bu 
şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır,  

Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılacak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili 

olarak Elektronik Posta, Bölge İnternet Sitesinden verilerin indirilmesi yolu ile Bölge 

Personellerinin  kişisel verilerini aldığı halde teklif sunmayan firmalar ellerinde 

bulunan personele ait tüm kişisel verileri en geç 2 gün içinde geri dönülemez şekilde 

imha etmek ve imha işleminin gerçekleştirildiğine dair teyit maili atmanız 

gerekmektedir.. Söz konusu kişisel veriler tarafınıza teklif sunabilmeniz amacıyla 

sınırlı olarak temin edilmiş olup, verilerin başka amaçlarla kullanımı mevzuata 

aykırılık teşkil edecektir. Yapılan iş ve eylemlerde mevzuata aykırılık tespit edildiği 

takdirde gerekli yasal işlemler Hukuk Müşavirliğimizce başlatılacaktır. 

 

1- İhaleye ilişkin bilgiler; 

1.1. İhale evrakları, istekli tarafından, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

internet sitesinden ve talep edilmesi halinde mail yolu ile de alınabilecektir. 

1.2. İşin tüm aşamalarında (teklif, birim fiyat cetveli ve ödeme) Türk Lirası 

kullanılacaktır. 

1.3. İdare, hiçbir sebep göstermeksizin ihale tarihini erteleyebilir veya iptal edebilir. 

1.4. İstekli firmalar ihale şartnamesi ile ilgili sormak istediklerini ihale tarihinden 5 gün 

öncesine kadar şartnamede belirtilen, iletişim bilgisi verilen ilgili yetkiliden 

öğrenebilirler. 

1.5. İsteklilerin vereceği teklifler, KAPALI ZARF içerisinde  ASO 1.Organize Sanayi 

Bölgesi yazı işlerine ihalenin yapılacağı gün saat: 12:00’a kadar elden teslim 

edilecektir. 

1.6. İhale tarihi  30.11.2022– Saat: 14.00’dir. 

1.7. Gerekli teknik incelemeden sonra ihale komisyonu en geç 3 (üç) gün içinde karar 

verecek ve sonuç tüm katılımcılara bildirilecektir.  

2- İhale konusu iş, katılımcılar arasında “Kapalı Zarfla Usulü” ile Firma imza 

yetkililerinin katılımı ile yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine 

yaptırmakta serbesttir. İdare Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Dolayısı ile teklifler 

arasından en ucuza işi verme zorunluluğu da yoktur.  



3- İhale katılımcısı teklif verebilmek için daha önce benzeri büyüklükteki  yapmış olduğu 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası işi ile ilgili olarak referans firma , kurum listesi 

hazırlayacak ve listeyi ihale dosyasına koyacaktır. 

4- İstekli, ihaleye girmek için gerekli şartları sağlamakla sorumludur. Bu esnadaki tüm 

masraflar istekliye aittir. İhalenin isteklide kalmaması durumunda, yapılan bu masraflar 

idareden talep edilemeyecektir.  

5- Eksiksiz oluşturulmuş teklifler komisyon tarafından değerlendirmeye alınacaktır. İdare, 

açık pazarlık usulü ile tenzilat talep edip etmemekte serbesttir. İdare istemeden hiçbir 

teklif sahibi teklifine ilave tenzilat öneremez. 

6- İdare tarafından hazırlanan teknik ve idari şartnamelerde veya eklerinde, yüklenici 

tarafından tespit edilen maddi yazım hataları, ihaleden önce idareye bildirilecektir.  

7- Komisyon incelemesi neticesinde tespit edilen aritmetik hatalar İdare tarafından 

düzeltilir. Bu düzeltmenin teklif toplam tutarına etkisini istekli  kabul etmekle 

yükümlüdür. 

8- İstekli, teklif ettiği ürünlerin üreticisi olacaktır. İstekli 

9- İç Zarf İçeriğinde; 

9.1. Teklif mektubu 

9.2. Birim fiyat cetveli 

Teklif mektubu ve birim fiyat cetveli istekli tarafından doldurulacak ve kaşelenip 

imzalanacaktır. Kapatılan iç zarfın üzerinde işin adı ve firma bilgisi olacak, zarfın kapatılan 

kısmı kaşelenip imzalandıktan sonra üzeri bantlanacaktır. 

 

10- Dış zarf içeriğinde; 

10.1. Usullere uygun oluşturulmuş iç zarf, 

10.2. Firma tanıtım broşürü ve daha önce ihale konusu iş ile ilgili  yaptığı çalışmaları  

gösterir benzer dokümanlar (resimler, referans listesi ve iletişim numaraları), 

10.3. Firma yetkilisi tarafından kaşelenip ve imzalanmış, idari şartname ve teknik 

şartname,  

10.4. İmza sahibi kişinin teklif vermeye, pazarlık yapmaya ve imzaya yetkili olduğunu 

gösterir belge, 

10.5. Acente Faaliyet Belgesi 

10.6. Acente Levha Kayıt Belgesi 

 

 



Tüm evraklar dış zarfa konulduktan sonra zarf kapatılacak, zarfın kapatılan kısmı kaşelenip 

imzalanarak üstü bantlanacak, dış zarf üzerinde işin adı ve firma bilgileri yazacaktır. Yukarıda 

yer alan detaylara ilişkin hazırlanmamış iç ve dış zarflar idare tarafından lüzum görüldüğü 

takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 


