
 
 
 
 

2016 YILI 
Ö.T.V ´ SİZ    MOTORİN 
TEKNİK  ŞARTNAMES İ 

 

1 -  AMAÇ :  Kurumumuz deniz araçlarına ve Kurumumuzca kiralanan diğer deniz araçları (romorkör,kılavuz 
ve palamar motorları)  ihtiyacı  olarak  aşağıda  belirtilen  miktarda  ÖTV’ siz  motorin  satın alınacaktır. 
 
2 -  TEKNİK ÖZELL İKLER         :  
2.1 - Kurumumuzca  satın  alınacak  motorinin  ulusal  marker  kontrolü  ana  dağıtım  şirketinin  dolum  
tesislerinden  çıkmadan  önce  yapılmış  olacak  ve  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumunun  21.05.2015  
tarih  ve  5605-2 no’ lu  kararı ekindeki  form (Akaryakıt Teslim  Formu (EK 3))  düzenlenecektir. (Ulusal  
marker  kontrol  gideri  firma  tarafından  karşılanacaktır). Fatura  ödemeleri  ulusal  marker  kontrolünün  
yapıldığını  gösteren bu form  ve  analiz  raporu   olmadan  yapılmayacaktır.   
2.2 - Motorin  Tüpraş  Kod No : 403  spektine uygun olacaktır. 
2.3 - Taşımada  kullanılacak  tanker 2011 model  ve  yukarısı  olacaktır. 
2.4 - Firmalar  özel  araçları  dışında  başkalarından  kiralayacakları  tankerlerin  bu  işe  tahsis  edildiğini 
gösteren  kira  mukavelelerini  teklifleri  ile birlikte  vereceklerdir.  
2.5 - Firmalar Ulaştırma  Bakanlığı  Kara  Ulaştırması  Genel  Müdürlüğünden  alınmış  yetki  belgesini  ve 
taşıt  belgesini  ayrıca  taşımada  kullanacağı  tankere  ait  taşıt  kartını   verecektir.  
2.6 - Firmalar  taşımada  kullanacağı  tankerin  ruhsatının  fotokopisini  teklifi  ile  birlikte  verecekler  ayrıca  
tankerin  göz  kapasitesini de  tekliflerinde  belirteceklerdir. 
2.7 -  Firmalar  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumundan ( EPDK )  aldıkları  akaryakıt  dağıtım    
lisanslarının  fotopilerini ( kendilerine  veya  taşıttıracağı  firmaya  ait )  teklifleri  ile  birlikte  vereceklerdir. 
2.8 -  Firmalar  bağlı  bulunduğu  vergi  dairesinden  aldıkları  yürürlükteki  Ö.T.V  tebliğine  bağlı  olarak  
deniz  vasıtalarına  akaryakıt  dağıtım  izin  belgesinin  fotokopisini   teklifleri  ile  birlikte  vereceklerdir. 
2.9 -  Firmanın  ana  dağıtım  deposundan  kurumumuz  elemanı  nezaretinde  alınacak  olan  motorini  
belirtilen  tankere  teslim  edilecektir. 
 
3 -  KONTROL , MUAYENE  VE  KABUL       :  
3.1 - Gerekli görülecek kontrol , muayene  ve  kabul  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı  Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
 
4 -  GENEL HÜKÜMLER       :  
4.1 - Firmalar motorinin  fiyatını  Zonguldak merkezdeki  römorköre teslim edilecek şekilde  teklif  edeceklerdir. 
( Zonguldak   merkez    -      İzmit  Derince  arası      :   227  km. ) 

Fiyat  farkı  hesabı ;   31.08.2013  tarih   28751  sayılı  resmi  gazetede (Karar sayısı: 2013/5216) belirtilen  
formüle  göre  hesaplanacaktır. Firma taşıma nedeni ile fiyatında herhangi bir artış talebinde bulunmayacaktır. 

 
F  : Fiyat farkı tutarını (TL), 
A1 : İhale tarihinde geçerli  bayi  satış fiyatını  
B  : Sözleşme fiyatını, 
A2 : Mal  teslim  tarihinde  geçerli  bayi  satış fiyatını, 
M :  Bayi  satış  fiyatının  veya  ücret  tarifesinin  değişmesinden  sonra  idarece teslim alınan mal  
       miktarını  ifade eder. 

  
                          Fiyat  farkı ( F )  :                                                
 
4.2 - Motorinin dolum yerinde tankerlere yüklenmesi ile varış yerine kadar yapılacak tüm harcamalar  firmaya   
aittir. Motorinin kurumumuz yetkililerinin göstereceği yerde firma tankerlerinden boşaltılması  ile ilgili yapılacak 
tüm giderler ise kurumumuza  aittir. 
4.3 - Tankerlerin dolumu ve boşaltılması kurumumuz yetkili elemanları nezaretinde yapılacaktır. Firma doluma 
başlama zamanını kurumumuza 24 saat önceden bildirecektir. Kurumumuz yetkili elemanı dolum yerinde 
taşıyıcı elemanı ile buluşarak dolum işini gerçekleştireceklerdir. Dolumdan sonra kurumumuz elemanı taşıyıcı 
tankeri ile birlikte boşaltma yerine gelecektir. Mesai saatinin dışında boşaltma için gelen tankerler mesai 
başlama saatine kadar kurumumuzun uygun göreceği bir sahada bekletilecektir. 
4.4 -  Firmalar  alternatif  teklifte  bulunabileceklerdir.  
4.5 -  Fatura kesim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 

F = ( M x B ) x [ ( A2 / A1 ) – 1 ] 



 
 

FATURA ADRESİ VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Ta şkömürü Kurumu Genel Müdürlü ğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak 
Sokak, No: 2 67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS  879 003 3931 

 
5 -  SİPARİŞ  MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ         : 

5.1 - Ö.T.V ´ siz motorinde kısmi teslimat yapılabilecektir. Ö.T.V ´ siz motorinlerin ihtiyaç listesi haftalık olarak 
T.T.K’ ca belirlenecek olup her hafta Pazartesi günü firmaya gönderilecek ve teslimat o hafta içinde 
yapılacaktır.  
5.2 - Ö.T.V ´ siz motorin ihalesinin geçerlilik süresi 365 takvim günüdür. 
 

Yakıt cinsi Miktarı (Litre) 

Motorin (ÖTV siz)    049.053.0011 50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUAYENE İSTEK FORMU 

 

 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Makine ve İkmal Dairesi Ba şkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu  

Teslim Edilen Malzeme 

 

 

 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede 
bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  

 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 

   
 

 

 

 

 

 


