
 
 

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

TDLHZM-1716 

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O BATMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA 

HİZMET ALIMI İŞİ 

“AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 

 

 

 

 

 
İhale Kayıt No:2023/213780 

 

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 : Bu ihalenin konu ve kapsamı, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 

Üretim Müdürlüğü’ ne bağlı mevcut ve yeni açılacak olan tüm 

ham petrol, doğal gaz, karbondioksit gazı ve su üretimi yapan 

saha (B-Raman, Raman, Dodan, Garzan, Çamurlu ve Diyarbakır 

sahaları) ve kuyularda 24 ay süre ile 7 SÜRÜCÜ, 3 Çıplak Şase 

Kamyon ve 4 Ad Tanker ile Üretim Müdürlüğüne Bağlı Tüm 

Sahalardaki ilgili Hizmetin Yürütülmesi İşidir. 

b) Yapılacağı yer : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü’ ne bağlı 

mevcut ve yeni açılacak olan tüm ham petrol, doğal gaz, 

karbondioksit gazı ve su üretimi yapan saha (B-Raman, Raman, 

Dodan, Garzan, Çamurlu ve Diyarbakır sahaları) ve kuyular 

 

      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 

TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik Lojistik 6.Kat   Toplantı 

Salonu 

İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale salonunda 

toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma katılacaklardır.)   

 

     b) Tarihi ve saati 30.03.2023 Perşembe Saat 14:30 

 

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 

4.1.  a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959  

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, bu bilgilerin 

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 

Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

 

c)  Bu Şartname ekinde yer alan teklif mektubu,  
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ç) Bu Şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların 

Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,  

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 

olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret 

sicil memurlukları 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 şartın 

korunduğunu gösteren belge,  

 

h) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için 

düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci 

maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde 

kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge,  

 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  

 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) 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 ortağına ait olması halinde, bu ortak 

(ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler 

dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 

içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de 

sunması zorunludur. 

 

 

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

4.3.1. 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.  

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.  

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini 

sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş 

deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik 



 
 

ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine 

ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

 

4.3.2.Karayolları taşıma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereği K1 Yetki belgesinin bulunması ,kamyon 

sürücüleri için uygun SRC belgesinin teklif ile birlikte ihale tarihine kadar idareye sunulması 

gerekmektedir. 

 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

4.4.1. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış sürücülü araç kiralama 

işi ile sürücülü iş makinası kiralama işi veya karayolu taşımacılığı yapmış olmak benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 

 

 

4.5. 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. 

 

4.6. 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 1.000,00-TL (Bin 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, 30/03/2023 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 edilecektir. 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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