
 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 
Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü, Sürücülü 4 (Dört) adet Tanker araç 

kiralama işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi istisna kapsamında, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği hükümlerine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2021 /178400 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
  Türkiye Petrolleri Mah. Karapınar Cad. P.K.:-9 No: 256 
  02040-ADIYAMAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0 (416) 212 53 45 
  Faks: 0 (416) 227 28 18 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Dosya numarası : ATLHZM-9 
b) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğüne 

bağlı tüm arama ve üretim sahalarına ve ihtiyaç duyulan 
tüm yerlere 4 adet 2012 model veya üstü sürücülü tanker 
araç ile günün 24 saati (kullan-öde yöntemiyle) 
kullanma suyu, temiz içme suyu, ham petrol, mud-pit 
suları, çamur ve akaryakıt yükleme, taşıma ve boşaltma 
işi 

c) Yapılacağı yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü 
d) İşin süresi : 730 Gün (24 AY) 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 
b) Tarih ve Saati : 11.05.2021 - Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. 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; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 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, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 



 

f) İhale dokümanını satın aldığına dair belge 
g) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 
4.3.1. İş deneyim belgeleri; 
Son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 

ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri 
b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri 
c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri 
Yukarıda belirtilen bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.3.3. Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun yetki belgesinin aslı 

veya noter onaylı fotokopisi 
4.3.4. İsteklinin kendi mülkiyetindeki araçlar ile ihaleye katılması halinde, 2012 veya 

daha yukarı modelde istenilen sayı ve özellikteki tanker araçların mülkiyetine sahip olduğuna dair 
belgeleri (Trafik Sicil Belgesi) ibraz edecektir. 

4.3.5. İsteklinin tanker araçların mülkiyetine sahip olmaması ve kira sözleşmeleri ile 
ihaleye iştirak etmesi durumunda en az sözleşme süresi kadar tanker araçların kullanma hakkına 
sahip olduğuna dair, ilanın yapıldığı yıl içinde Noter onaylı araç kira sözleşmelerini taahhüt 
etmesi gerekmektedir. 

4.3.6. İstekli Kooperatif olması durumunda; tanker araçların kooperatif üyelerine ait 
olduğunu veya kullanma hakkına sahip olduğunu gösterir noter onaylı kira sözleşmesi veya üyelik 
belgesini ibraz edecektir. 

4.3.7. İstekli ihaleye proforma fatura ile katılması halinde ise proforma faturada, taahhüt 
ettiği tanker araçları getireceğine ilişkin ayrıca ihalenin uhdesinde kalması durumunda araç 
mülkiyetlerinin kendisine ait olacağı hususunu noter onaylı taahhütname ile taahhüt etmesi 
gerekmektedir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 
7 - İhale dokümanı TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 

(İki yüz elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 11.05.2021 tarihinde saat 14.00’e kadar TPAO Adıyaman Bölge 
Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklif kabul 

edilmeyecektir. 
14 - Ortaklığımız Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun hükümlerine tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 
serbesttir. 3373/1-1 


