
 

YURT DIŞI NAKLİYE VE ORGANİZASYONU (FREIGHT FORWARDING)  
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1575 TPAO Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Nakliye ve Organizasyonu (Freight 

Forwarding) Hizmeti Alımı “Açık İhale Usulü” ile İhale Edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2022/761195 
1- İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Cad. No: 10 / 06530 
     Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 75  
     Faks: 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73 
c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr 
2- İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 12 ay süre ile yurt dışı nakliye ve organizasyonu 

hizmeti işi 
b) Yapılacağı Yer : Yurt dışından temin edilecek veya yurtdışına 

gönderilecek her türlü malzeme ve ekipmanın teslim 
alınacağı ve teslim edileceği birim fiyat teklif 
tablosunda belirtilen yerler ve limanlardır. 

c) İşin Süresi : 12 Ay 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
     Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No: 10 Çankaya/ 

ANKARA 
     GENEL MÜDÜRLÜK SITKI SANCAR 

TOPLANTI SALONU 
     İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 

salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır.) 

b) Tarihi ve Saati : 17.08.2022 Çarşamba 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) 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, 

b) İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, 
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da 

belirtildiği ortak girişim beyannamesi, 
f) İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 



 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicili müdürlükleri veya 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 şartların korunduğunu gösteren belge, 

h)  İdari şartnamenin 7.7. İhalenin yabancı isteklilere açıklığı maddesinde istenen yerli 
istekli olunduğunu gösteren belgeler, 

i)  İdari şartnamenin 7.3. ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
j)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
k) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (e) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı 
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler; 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 
Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlilik belgesi banka 

referans mektubudur. Banka referans mektubu Türkiye de veya yurtdışında faaliyet gösteren 
bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun aşağıdaki kriterlere göre düzenlenmiş 
olması zorunludur. 

a) İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 
b) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya kullanılmamış gayri nakdi 

kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı 1.000.000 (birmilyon) TL den az olamaz. 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle sağlanabilir. 

c) İş ortaklığında ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun 
teyidi ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya Şubesinden İDARE’ce yapılır. Yapılan 
teyitlerin bankanın iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

4.3.1. İstekliler, Freight Forwarding (Yurtdışı Nakliye ve Organizasyonu) hizmet 
sektöründe en az 2 (iki) yıldan beri faaliyet göstermiş olduklarını mevzuatı gereği Deniz Ticaret 
Odası veya ilgili ticaret odasına kayıtlı olduğunu Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) ile 
belgeleyeceklerdir. 

4.3.2. İstekliler, merkezlerinin Ankara’da bulunmaması halinde, Ankara’da şube veya 
büro açacaklarını taahhüt edeceklerdir. İşin kendilerine ihale edilmesi durumunda, sözleşme 
imzalamadan önce Ankara’da şube veya büro açtıklarını kira kontratı ile belgeleyecektir. 

4.3.3. 
a) İsteklinin işin tamamına teklif vermesi halinde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 

(beş) yıl içindeki herhangi bir yıllık periyodda kamu veya özel sektörde, deniz yolu, hava yolu, 
kara yolu taşımaları için toplamda en az 150 (yüzelli) adet, 

b) İsteklinin kısım bazında teklif vermesi halinde ise; ilk ilan tarihinden geriye doğru son 
5 (beş) yıl içindeki herhangi bir yıllık periyodda kamu veya özel sektörde, deniz yolu, hava yolu, 
kara yolu taşımaları için teklif verilen her bir kısım için o kısma ait en az 50 (elli) adet,  

sevkiyatı organize ederek nakliye işini gerçekleştirdiğini (Freight Forwarding Hizmetini) 
iş deneyim belgeleri ve taşımayı yaptığı firma veya idarece onaylı navlun faturası suretiyle 
belgeleyeceklerdir. 



 

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

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

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 

olamaz. 

4.4.  İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Türkiye Petrolleri A.O. ’ca 

veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak 

isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul 

edilecektir. 

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 şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine, ihaleden bir (1) işgünü önceye kadarki süre 

içerisinde TPAO’nun yetkili personel tarafından “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama 

gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine 

ekleyebilirler. 

4.5.  İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada 

paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5- İhale dokümanı; 

www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya yurtici_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, 17/08/2022 tarih ve saat 14:30’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 USD ve EURO 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 ihale kalem bazında kısmi teklife 

açıktır. 

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

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) 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. 
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