
 

ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAHALARINA SÜRÜCÜLÜ TANKER ARAÇLAR 
İLE KULLANMA SUYU, ÇAMUR, HAM PETROL, PETROL BAZLI ÇAMUR,  

MUD - PİT SIVILARI, AKARYAKIT VE TEMİZ İÇME SUYUNUN  
TAŞINMASI İŞİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1572 Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Sahalarına Sürücülü 

Tanker Araçlar ile Kullanma Suyu, Çamur, Ham Petrol, Petrol Bazlı Çamur, Mud- Pit Sıvıları, 
Akaryakıt ve Temiz İçme Suyunun Taşınması İşi Hizmeti Alımı “Açık İhale Usulü” ile İhale 
Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/751868 
1- İdareni 
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 : 24 ay süre ile 2012 model ve üzeri Sürücülü 6 (Altı) 

adet Tanker Araç ile Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm arama ve üretim 
sahalarına, ihtiyaç duyulan tüm yerlere günün 24 
(Yirmi dört) saati Kullan-Öde yöntemi ile TL/KM 
birim fiyat esasına göre Kullanma Suyu, Çamur, Ham 
petrol, Petrol Bazlı Çamur, Mud-Pit Sıvıları, 
Akaryakıt ve Temiz İçme Suyu yükleme, taşıma ve 
boşaltma hizmeti işidir 

b) Yapılacağı Yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm 
petrol sahaları ve ihtiyaç duyulan tüm yerler 

c) İşin Süresi : 24 Ay 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

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

ANKARA 
     GENEL MÜDÜRLÜK TEDARİK LOJİSTİK 6. KAT 

TOPLANTI SALONU 
     İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 

salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır.) 

b) Tarihi ve Saati : 24.08.2022 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 bu 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.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler. 

4.2.1. İş deneyim belgeleri; 
Son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 

ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.2.2. 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. 
4.2.3. Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun yetki belgesinin aslı 

veya noter onaylı fotokopisi 
4.2.4. 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. 

4.2.5. 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. 



 

4.2.6. 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. 

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

4.3.  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. 

4.4.  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, 24/08/2022 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 Türk Lirası 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 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10- Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11- İş Ortaklığı kabul edilmeyecektir. 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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