
 

ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAHALARDA TEHLİKELİ 
ATIKLARIN BERTARAFI, GERİ KAZANIMI, ÖN İŞLEM İŞİ  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2021/283703 
TDLHZM-1192 TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI 

SAHALARDA TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI / GERİ KAZANIMI/ ÖN İŞLEM İŞİ 
HİZMET ALIMI “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 

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

  Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks numarası :  0 312 207 2612 Faks 0312- 286 73 74 - 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ihale@tpao.gov.tr 
2. İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı :  2631 TON / Adıyaman Bölge Müdürlüğünün faaliyet 

alanları içerisinde bulunan üretim tanklarının ve 
havuzlarının (atıksu, petrol), dip çamurunun alınması, 
tankın veya havuzun temizliği, petrolle kontamine 
olmuş topraktan oluşan tehlikeli atıkların ve gerek 
görülmesi halinde sondaj faaliyetleri sonrası ortaya 
çıkan sondaj çamurları ve atıkları nakliyesi ve 
bertarafı / geri kazanımı / ön işlem işi. 

 
b) Teslim yeri :  TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü 
c) İşin süresi :  Sözleşme tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) Aydır. 
3. İhalenin  
a) Yapılacağı yer :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Söğütözü Mah.2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA 
 GENEL MÜDÜRLÜK 6. KAT TOPLANTI SALONU 
  
 İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 

salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır)  

b) Tarihi ve saati : 16/06/2021 Saat 11:00 

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 Meslek Odası 

Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 



 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği 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 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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler 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) İçeriği Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
f) Şartnamenin 8. maddesinde belirtilen yerli istekli olduğunu gösteren belgeler, 
g) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
i) 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. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da 

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. 

4.3.1.1. 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. 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. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamuda veya özel sektörde sözleşme ile 
bağıntılı Tehlikeli Atıkların Bertarafı / Geri Kazanımı / Ön İşlem işi benzer iş olarak kabul 
edilecektir. 

Yukarıdaki bahsi geçen belgeleri teklif ekinde idareye sunmayan isteklilerin teklifleri 
geçersiz sayılacaktır. 

4.3.3. İhale Şartnamesinin 7.5.1. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, Şartname 
kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son üç ay 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 TP 
tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TP tarafından görülmüştür” ibaresi 
konularak, belgelerin aslı istekliye geri gönderilir. 

4.3.4. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş     
ya da paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5. İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz 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 ve şartname 
dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.  

6. Teklifler, 16/06/2021 tarih ve saat 11:00’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7. 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. 

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11. İş Ortaklığı kabul edilir. 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. 4625/1-1 


