
NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünden: 

MERSİN, İSKENDERUN VE ÇEVRESİNDEKİ LİMANLARDAN MERKEZ, 

TAŞUCU KLM VE BÖLGELERE NAKLİYE İŞİ HİZMET ALIMI TPAO Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği İhale Usulü (Madde-23) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2019/361034 

1 - İdarenin 

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

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 207 2000 - 312 286 9073 

c) Elektronik Posta Adresi : ihale@tp.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : https://www.tp.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

  a) Türkiye Petrolleri adına yurtdışından satın alınarak, 

Mersin, İskenderun ve çevresindeki limanlara getirilen 

çeşitli malzeme ve ekipmanın şartname hükümleri 

çerçevesinde elleçlemesinin yapılarak Ankara Genel 

Müdürlük, Batman, Adıyaman, Trakya Bölge 

Müdürlükleri ve Taşucu Kıyı Lojistik Merkezi’ne TIR 

veya Kamyon ile taşıması işidir. . 

  b) Yapılacağı yer: Mersin, İskenderun ve Çevresi 

Limanlar, Adana Hava Limanı, TPAO Batman, 

Adıyaman, Trakya Bölge Müdürlükleri, Ankara Genel 

Müdürlük Merkez, Maliköy, Taşucu KLM, ve TPAO 

saha faaliyetlerinin olduğu tüm sahalar. 

  c) Süresi: İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 

yıldır (365 gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Yeni İhale Salonu 

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

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 20.08.2019 - 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  



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

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz ancak R 

belgesine sahip istekliler her bir iş için kendilerine ait araçların yetersiz kalması halinde istenilen 

yeterliliğe sahip araçlarla taşımayı gerçekleştirebilirler. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Mali durumu göstermek üzere 

bankalardan temin edilecek yeterlilik belgesi banka referans mektubudur 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen, en az 15 (Onbeş) adet treyler, 10 (On) 

adet kamyon ve 5 adet 30 - 80 ton arasındaki yükleri taşıyacak kapasitedeki lowbedin mülkiyetine 

ya da kullanma hakkına sahip olunduğuna dair belge, 

4.3.2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin (C2, 

L türü, R türü veya TİO belgesi ) aslı veya onaylı fotokopisi, 

4.3.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen; Mersin Belediyesi sınırları içerisinde 

etrafı tel örgü ile çevrili, en az 10.000 M² saha içerisinde en az 500 M² kapalı ambarı veya 

sundurması olan ve özel güvenlik koruması altında aydınlatması bulunan sahaya sahip olmaları 

veya bu özelliklerde bir saha kiralayacak olmaları durumunda, ihalenin İstekli üzerinde kalması 

halinde sahanın en az bir yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaklarına dair yer sahibinden 

alacakları noter onaylı taahhütnamenin, sahanın bulunduğu yeri belirten harita ve krokisi, 

fotoğrafları ile birlikte ibraz edilmesi, 

4.3.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen; Liman dışındaki depoya getirilen 

konteynerleri vasıtalardan tahliye etmek, konteynerlerin içlerinin boşaltılması ve boşaltılan 

yüklerin elleçlenmesi ve tekrar vasıtalara yükletilmesinin temini için; yüklenicinin, bıçak aralığı 



minimum 240 cm ve taşıma kapasitesi minimum 6 ton olan en az 2 adet forklift ile en az 1 adet 

vince sahip olmaları veya bir yıl süreyle kullanım hakkına sahip olduklarını noter onaylı kira 

sözleşmeleri ile belgelemeleri 

4.3.5. İş deneyimini gösteren belgeler: İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %40’ı oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 

Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 

%30’undan az olamaz. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Kamu veya özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış, her türlü kara yolu yük 

taşımacılığı ve/veya taşıt kiralama işleri ayrı ayrı veya birlikte yapıldığında iş deneyimi olarak 

kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (İkiyüz elli Türk Lirası) 

karşılığı TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Oda        

No: 618 Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10   06530 Çankaya / ANKARA adresinden satın 

alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YENİ İHALE 

SALONU Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10   06530 Söğütözü - ÇANKAYA / ANKARA adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler söz 

konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecektir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür.  

9 - Teklif bedelinin %3 oranında geçici teminat verilecektir. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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. 6622/1-1 


