
       

 

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO)  

TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

1 ADET SÜRÜCÜLÜ TIR (ÇEKİCİ+DORSE) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ  

TPAO MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNİN  

23. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

 
İhale kayıt numarası : 2023 / 219589  

1-İdarenin : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Dere Mah.  

Edirne Bayırı Mevkii Küme Evleri  

a) adresi  LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ 

b) telefon ve faks numarası : 0 288 417 38 90  /  0 288 417 22 03 

2-İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı : 1 adet sürücülü tır’ın (çekici+dorse); petrol sahalarına, 

sahadan sahaya, sahadan Bölgelere, yeni keşfedilecek 

tüm petrol sahalarına ve TPAO Trakya Bölge 

Müdürlüğü’nce ihtiyaç duyulacak her yere, petrolle ilgili 

veya ilgili olmayan her türlü malzemeyi, kule 

malzemelerini, boru, kimyevi madde, vb. malzemeleri 

taşımak üzere TL/Ay birim fiyat esasına göre 24 ay süre 

ile kiralama işi 

b) yapılacağı yer : Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü 

c) işin süresi : 24 Ay 

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 28.03.2023 Salı günü, saat 14:00 

    c) Son teklif verme tarihi ve saati                         : 28.03.2023 Salı günü, 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.2.1. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan 

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

4.3.1. İsteklinin 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 % 30'undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Kamu ya da özel sektöre yapılmış sürücülü araç ve iş makinası kiralama işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü LÜLEBURGAZ adresinde görülebilir ve 200,00-

(İkiyüz)TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. İhale doküman bedelinin Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki TR63 0001 5001 5800 7287 2706 

66 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.   
8- Teklifler, 28.03.2023 Salı günü, saat 14:00’e kadar T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü, Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü Gelen Evrak Kayıt Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

(Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare sorumlu değildir) 

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir 

iş kaleminin miktarı ile bu kalem için teklif edilen birim fiyatın 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 geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(Doksan) takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


