HAM PETROL DOLUM, NAKLİYE VE BOŞALTMA HİZMET ALIMI
İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:
TDLHZM-1174 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL DOLUM,
NAKLİYE VE BOŞALTMA HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2021/228446
İdarenin
a) Adresi
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks numarası
: 0 312 207 27 07
Faks 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr
İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm üretim
sahalarına, tankerler ile taşıtılıcak olup sahalardan
taşınacak miktar ile tek yön yol mesafesinin çarpılarak
toplanması yıllık yaklaşık 71.165 (Yetmişbir
binyüzatmışbeş) Bin Ton Km.
b) Teslim yeri
: TPAO Batman Bölge Müdürlüğü
c) İşin süresi
: Sözleşme tarihinden itibaren 36 (Otuzaltı) Aydır.
İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA
SITKI SANCAR BİNASI KÜÇÜK VİP SALONU
b) Tarihi ve saati
: 21/05/2021 / 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: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı
görülmüştür” kaydı bulunacaktır.
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğuna dair belge;
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri;
c) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1)
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Trafik Şubesi’ne onaylattırılacak Özmal Araç Formu,
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
j) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş
deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin
Taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.3.1. İstekli, kooperatif ise;
a)Kendi üyeleri adına kayıtlı veya kendi üyeleri adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale
tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olan , Teknik şartnamenin Madde-4 Çekici
Tanker ve Yarı Römork Tankerlerde (Araçlarda) İstenen Şartlar maddesinde belirtilen nitelik ve
özellikteki tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan
tarihinden sonra alınmış olacaktır. Kendi üyeleri adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale tarihinden
itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olduğunu belgeleyen tankerlere ilişkin sözleşme veya
kullanım hakkı ispatlayan belgelerin noter onaylı örnekleri sunulacaktır.
b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC5 Belgeleri verilecektir.
4.3.2. İstekli, kooperatif değilse;
a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı veya kendi adına kayıtlı olmamakla birlikte
ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olan Teknik şartnamenin Madde-4
Çekici Tanker ve Yarı Römork Tankerlerde (Araçlarda) İstenen Şartlar maddesinde belirtilen
nitelik ve özellikteki tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi,
İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır. Kendi adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale
tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olduğunu belgeleyen tankerlere ilişkin
sözleşme veya kullanım hakkı ispatlayan belgelerin noter onaylı örnekleri sunulacaktır.
b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC 5 belgeleri verilecektir.
4.3.3. YÜKLENİCİ , ham petrol dolum, nakliye ve boşaltma taşıyabilecek 2010 ve yukarı
model, trafikten adına kayıtlı veya kendi nam ve hesabına kiraladığı kamyon tankerleri ve
treylerleri ile ham petrol dolum, nakliye ve boşaltma taşımacılığını yapacak ve tankerlerin
sözleşmenin hitamına kadar, mukavele ile kendisine bağlamış olduğunu gösterir belgeyi teklif
ekinde idareye sunacaklardır. Ruhsatların fotokopileri kabul edilecektir. Yüklenici işleri
aksatmayacak sayıda şoför istihdam edecektir.
4.3.4. İstekli, Tanker, çekici ve yarı römork her üçünün de (model yılını karşılaması
zorunlu ) imal yılı 2010 ve yukarı model üzerinde olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif
ekinde sunacaktır.
4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli
olduğunu ve ihale itibariyle en son 5(beş) yıllık sürede (5 yılın hesabında ihale tarihi ne olursa
olsun herhangi bir yıl için ihalenin yapıldığı yıl hariç bırakılarak geçmiş 5 yıl dikkate alınarak
değerlendirme yapılır), yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar hariç) bir yıl içerisinde ihale

dokümanlarında belirlenen 774.000 (yediyüzyetmişdörtbin) ton yıllık tahmini yapılacak işin
miktarının en az %30’ü kadar petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi işini bihakkın yaptığını
belgeleyecektir.
4.3.5.1 İş ortaklığında pilot ortağın, istenen “4.3.5.İş Deneyimini Gösteren Belgeler”
İbaresinde Belirtilen, 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. Ancak, ihaleye
katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha
önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren
belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara
göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu veya özel sektörde sözleşme ile
bağıtlanmış her türlü karayolu taşımacılık benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.7. İş bu Şartnamenin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, Şartname
kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son bir yıl içinde alınmış olmalıdır. Noter
onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir
başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen belgelerin TPAO
tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TPAO tarafından görülmüştür”
ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri verilir.
4.3.8. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş
ya da paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır.
İhale dokümanı;
TPAO Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, 6. Kat 616 Nolu odada
görülebilir ve Şartname bedeli 400,00-TL (Dörtyüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası
T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500
158007290224965) 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, 21/05/2021 tarih ve saat 14:30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YENİ
İHALE SALONUNA 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. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
9. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.
10. İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
11. 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.
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