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1) Yüklenici, vermeyi taahhüt ettiği akaryakıtı Karaman Belediyesi Mücavir alan
sınırları içerisinde, hizmet araçlarının deposuna koymak suretiyle temin edecektir.
2) İdare gerektiğinde toplu alım yapacaktır. Toplu alım söz konusu olduğu zaman
akaryakıt idarenin göstereceği depoya teslim edilecek ve teslim edilen akaryakıta
ilişkin Ulusal Marker tutanağı sunulması zorunludur.
3) Satın alınacak akaryakıt ürünleri;
 Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
 Motorin (Euro Dizel : EPDK tarafından yayınlanan BAYİ SATIŞ FİYATI
BÜLTENİ Yakıt Tipi sütununda yer alan “MOTORİN” kısmını ifade
eder.)
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca belirlenen evsaf ve niteliklere uygun
olacaktır.
 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 18. Maddesinde yer alan Ulusal Marker
işaretlemesi ve uygulanması, bu konuda yayımlanmış akaryakıt tebliğlerinde yer alan
özelliklere, usul ve esaslara uygun olacaktır.
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava
kirliliğini önleme ve diğer konularda her yıl için kullanılmasını öngördüğü özellikleri
taşımalıdır.
 Bu şartname de yer almasa dahi yüklenici tarafından teslimi yapılacak petrol
ürününün yürürlükteki mevzuat emir hükümleri ile yapılan tüm düzenleme ve
yenilemeleri taşıması zorunlu olup; bu hususta ortaya çıkabilecek tüm yaptırımların
tamamından yüklenici sorumludur. İdarenin aykırı durum sebebiyle yükümlülük
altına girmesi halinde, yüklenici idarenin zarar ve/veya ziyanını karşılamayı peşinen
kabul eder. Bu durumun varlığı halinde idare zarar ve/veya ziyanını yükleniciye
yapacağı hak ediş ödemelerinden kesecektir.
4) Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.
 Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan Otomotiv Yakıtları – Kurşunsuz
Benzin Standardına uygunluğu zorunludur. Bu konu da yapılacak yeni (TS EN
228) düzenlemelere de uyulmalıdır.
 Oktan Sayısı 95 olacaktır.
 Karışımdaki kükürt oranı TSE’ ce belirlenen standartları aşmayacaktır.
5) Motorin (Euro Dizel) aşağıdaki özellikleri taşıyacaktır.
 Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan Otomotiv Yakıtları – Dizel
(Motorin) Standardına uygunluğu zorunludur. Bu konu da yapılacak yeni (TS
3082 EN 590) düzenlemelere de uyulmalıdır.
 Karışımdaki kükürt oranı TSE’ ce belirlenen standartları aşmayacaktır.
6) İhale konusu benzin ve motorin alımları, Yüklenici’ye ait bayi dağıtım
istasyonlarının pompalarından İdare’nin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey
yapılacaktır. Akaryakıt İdare’nin araçların depolarına hiçbir zaman bidon, teneke vb.
kaplarla verilmeyecektir.
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7) İhtiyaç olması halinde, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) araçlar haricinde ayrıca;
Üniversitemiz çevre bakımı ve düzenlemeleri için kullanılan çapa, tırpan, çim biçme
makinesi, v.b. makine/ekipmanın yakıt depolarına (bidon ve benzeri kaplarla) konulmak
suretiyle de teslim alınabilir.
8) İhtiyaç olması halinde, Motorin araçlar haricinde ayrıca; Üniversitemiz hizmet
binalarında kullanılan jeneratör v.b. makine/ekipmanın yakıt depolarına (bidon ve
benzeri kaplarla) konulmak suretiyle de teslim alınabilir.
9) Araçların deposuna konularak teslimi yapılacak olan akaryakıt için istenilmesi
halinde bir örneği idareye gönderilmek üzere müteselsil seri/sıra numaralı iki nüsha
teslim fişi düzenlenecek,
Fiş üzerinde;
 Akaryakıt teslim tarihi,
 Aracın plakası,
 Akaryakıtı teslim alanın adı soyadı,
 Teslim edilen akaryakıtın toplam miktarı,
 Alınan ürünün niteliği ayrı ayrı gösterilecektir.
10) Yüklenici tarafından pompa istasyonundan idare araçlarının depolarına konulan
akaryakıtla ilgili olarak araçlarda meydana gelebilecek arızalardan yüklenici
doğrudan sorumlu olup, buna ilişkin yapılacak tüm masraflar belgelendirilerek hak
edişten kesilecektir.
11) İhaleye katılan tüm istekliler yukarıdaki hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılırlar.

İş bu teknik şartname 11 (onbir) maddeden ibarettir.
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Sıra No
1
2

Satın Alınacak Akaryakıt
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Motorin (Euro Dizel)

Miktar
2.500
15.000
3

Birim
Litre
Litre

ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU
(Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu)

İhale kayıt numarası :

Teklif Edilen
Birim Fiyat

Akaryakıt istasyonun kilometre
(km) cinsinden idareye uzaklığı

Katsayı

Değerlendirmeye esas
alınacak Teklif Edilen
Toplam Birim Fiyat

(B)

(C)

(D)

A = B + (C*D)

………………… (TL)

….………………………….. (KM)

0,02 (TL)

Değerlendirmeye esas alınacak Teklif Edilen Toplam Birim Fiyat
(K.D.V HARİÇ)

Adı - SOYADI / Ticaret unvan
Kaşe ve İmza
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