
SÜRÜCÜLÜ MİNİBÜS ARAÇLAR İLE SAHA SERVİSİ  

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Tedarik ve Lojistik 

Daire Başkanlığından:  

TDLHZM-286 TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜD. İÇİN SÜRÜCÜLÜ MİNİBÜS 

ARAÇLAR İLE SAHA SERVİSİ HİZMET ALIMI işi TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Yönetmeliği “Açık İhale Usulü (Md. 23)” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No: 2019/185237 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530 

  Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 20 00 Faks ve 0312- 286 73 74 - 0312- 286 

90 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa): ihale@tp.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) İşin niteliği, türü ve miktarı : Sözleşme konusu iş TPAO Adıyaman Bölge 

Müdürlüğü üretim ve diğer faaliyetleri yürütebilmek 

için ekip ve malzemeleri, Adıyaman ili veya başka 

illerde bulunan yerlerden, ihtiyaç duyulan (Adıyaman 

ili veya diğer illerdeki) sahalarda bulunan üretim 

istasyonlarına, park sahalarına, kamplara, tüm petrol 

sahalarına, sahadan sahaya ve ihtiyaç duyulan tüm 

yerlere vardiyalı veya vardiyasız olarak 14 (On dört) 

adet en az (13+1) kişilik minibüs araçlarla taşıma 

işidir. 

b) İşin yapılacağı yer : Adıyaman Merkez (Türmüz), Çemberlitaş, Karakuş, 

G-Karakuş, B.Yayla, Çukurtaş, K.Karakuş, Cendere, 

Bozova, O.Sungurlu, Karadut, B.Fırat, Lilan, Burç, 

G.Akçeli, Beşikli, İkizce, Tokaris, Akgün, Kahta 

sahaları ve Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge 

Müdürlüğüne bağlı ihtiyaç duyulan tüm faaliyet 

yerleridir. 

c) İşin süresi : İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) 

aydır. 



3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 / 06530 Çankaya/ 

ANKARA İHALE SALONU 

b) Tarihi ve saati : 29/04/2019 / Saat 14:30 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 

i. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

c. Bu şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 

d. Aslı istenen belgeler Kurumumuzca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra 

belgelerin aslı idarece istekliye verilir. 

e. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

f. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

g) İhale dokümanını satın aldığına dair belge 

h) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

4.2. İş Deneyim Belgesi: 

4.2.1 İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 



b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri, 

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 

veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş 

deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Kamu ve özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış her türlü Personel ve/veya Öğrenci 

Taşımacılığı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4. İhale dokümanı; 

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat 

617 nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 150,00-TL. (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı, 

Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 

TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli 

olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 29/04/2019 tarih ve saat 14:30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

İHALE SALONU’na verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 

toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

7 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 

yapılmaktadır. 

İlgili Personel : Dilek ÖZYURT 

Tel : 0312 207 27 06 3704/1-1 


