
 
 

 2019 YILI 
TAŞIT TANIMA S İSTEMİ İLE AKARYAKIT TEM İNİ 

 TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1 - AMAÇ   : Kurumumuza  ait  EK - 1  no.lu  listede  plakaları  belirtilen  89 adet vasıtada (3 araç 
kurşunsuz benzin, 86 araç motorin) kullanılmak  üzere aşağıda  belirtilen  miktarda  kurşunsuz  
benzin ve  motorin  taşıt  tanıma  sistemi  ile  satın  alınacaktır. 
 
2 - TEKNİK  ÖZELL İKLER   :   

2.1 - Firmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ( EPDK )  aldıkları akaryakıt dağıtım 
lisansının fotokopisini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. ( Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş 
istekliler başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir. )   
2.2 - Firmaların teklif ettiği Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan ) Tüpraş Kod No: 243, Motorin(katkılı) 
Tüpraş  Kod  No: 403  spektlerine  uygun olacak  ve  bu standartlara  ait  fotokopiler  teklifler  ile  
birlikte  verilecektir. 
2.3 - Araçlara montajı yapılacak sistemin Avrupa standartlarına uygun olması, ayrıca yangına karşı  
dayanıklı, kendi  içersinde  muhafazalı  ve  ana  kartın  kendi  içersinde  oluşabilecek  arızaların  
araca  zarar  vermemesi  için  korumalı  ve  çevrelenmiş  olması  gerekmektedir.(CE onaylı  ve  
exproof  özelliğinde  olacaktır.) 
2.4 - Taşıt tanıma sistemi firma tarafından sözleşme imzalandıktan itibaren 1 ay içersinde kendisine  
verilecek  araç  listesinde  bulunan  araçlara  ücretsiz  olarak  takılacaktır. Sistemin kurulması ve  
çalışır  duruma  getirilmesi  için  gerekli  malzeme, ekipman, personel  ve  servis  firma  tarafından  
sağlanacaktır. Sistemle ilgili herhangi bir arıza olması durumunda firma arızayı giderecek, söz  
konusu  arıza  Kurumumuz  tarafından  kaynaklandığı  takdirde  servis  bedeli  verilecektir. Diğer  
değişim veya onarım  ve  bakım  masrafları  ile  tamirat  sonrası  gereken  kalibrasyon  ( ayarlama ) 
ücretsiz  olarak  yapılacaktır. 
2.5 - Taşıt tanıma sisteminin montajı Kurumumuzda yapılacak olup, montaj işlemi tamamlanan  
araçlar  firma  yetkilisi  ile  Kurumumuz  yetkilisi  tarafından  en  yakın  sistemin  kurulu  olduğu  
istasyona  gidilerek  test  edilecektir.  
2.6 - Firmalar taşıt tanıma sisteminin kurulu bulunduğu, kendi adı veya unvanı altında  işlettiği  
akaryakıt  istasyonları  ile  özel  anlaşma  ile  bayilik  verdiği  akaryakıt  istasyonlarının  listesini  
teklifleri  ile  birlikte  vereceklerdir. Teklif veren firmanın Türkiye genelinde en az 150 adet taşıt  
tanıma  sistemi  bulunan  istasyonu  olmalı ve  bu  istasyonlardan  birinin  mutlaka  Zonguldak ve 
Bartın  il  merkezinde  bulunması  gerekmektedir.  
2.7 - Taşıt  tanıma  sisteminde  asgari  aşağıdaki  teknik  özellikler bulunacaktır : 

a) Akaryakıtı alan taşıtın plakası 
b) Akaryakıtın alındığı tarih, saat ve fiş numarası  
c) Alınan akaryakıtın cinsi ve birim fiyatı  
d) Alınan akaryakıt miktarı ve tutarı  
e)  Akaryakıt alan taşıtın kilometresi  
f) Akaryakıt alınan istasyonun ismi,  adresi ve telefon numarası   
g) Akaryakıt alınan pompanın numarası  
h) Akaryakıtı alan taşıtın bağlı olduğu işyerinin ismi                

             Yukarıdaki bilgiler dolumdan sonra sistemden alınacak çıktıda bulunacak ve bu çıktının bir  
sureti de  sürücüye  verilecektir. Ayrıca  bu  bilgiler  fatura  ekinde de  raporlanmış  olarak  
Kurumumuza  sunulacaktır. Sistemin internetten taşıtın plakası, yakıtın alındığı tarih, yakıt miktarı  
ile  tutarı  gibi  bilgilerin  izlenme  imkanı  verebilecek  özelliklerinin  olması  gerekmektedir. 
2.8- Firma ayda iki defa fatura kesecek ve ödemeler fatura kesim tarihinden 10 gün içersinde  
Kurumumuzca  yapılacaktır. Ancak ödemelerin yapılacağı tarihten 10 gün öncesine kadar fatura ve  
detay  raporunun  Kurumumuzun  ilgili  birimine  kontrol  amacıyla  gönderilmesi  gerekmektedir. 
2.9 - Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt alan araçların satılması, çalınması, kaybolması, kaza  
geçirmesi   sonucu  kullanılamaz  hale  gelmesi  durumu  firmaya  bir  iş  günü  içersinde  yazılı  
veya  sözlü  olarak  bildirilecek  olup, bu  andan  itibaren  cihazla  ilgili  hiç  bir  sorumluluk  
Kurumumuza  ait  olmayacaktır. Sistemden  faydalanmayacak  araçlardaki  cihazlar  firma  
tarafından  ücretsiz  sökülecektir.  



2.10 - Araçlara takılan cihazların arızalı olmasından, istasyonlardan akaryakıt doldurulurken ve  
doldurulduktan  sonra  dikkatsizlik, tedbirsizlik  ve  ihmal  gibi  nedenlerden  dolayı verilen  
zararlardan  firma  sorumlu  olacaktır. Ayrıca sistemin kurulu bulunduğu akaryakıt  
istasyonlarından  alınan  teklife uygun olmayan akaryakıt  nedeni ile araçlarda  meydana  gelen  
hasarlardan  firma  sorumlu  olacaktır. 
2.11 - İhale konusu olan akaryakıtlar Kurumumuzdaki araçların ihtiyacı nispetinde peyder pey  
alınacaktır. Kurumumuzdaki araç sayısında azalma olduğunda firma tarafından sözleşme dışında  
talepte  bulunulmayacak  olup, araç  sayısı  arttığında  ise  bu  araçlarda  taşıt  tanıma  sisteminden  
sözleşmede  belirtilen  hususlara  göre  faydalanabilecektir. 
2.12 - Sözleşme sona erdiğinde, tüm araçlardaki cihazlar asgari on günlük süre içerisinde ücretsiz 
olarak sökülecek ve bu durum  belgelenecektir. Belgenin düzenlendiği tarih ve saatten itibaren 
alınan akaryakıtlardan Kurumumuz  sorumlu  değildir.       
 
3 - KONTROL , MUAYENE  VE  KABUL   :  

         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 kısmi teklif veremeyecektir. Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir. Ekonomik 
açıdan en avantajlı teklif; toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Teklif edilen  
fiyatların eşit olması halinde  Zonguldak - Ankara  ve  Zonguldak - İstanbul  istikametinde  taşıt  
tanıma  sistemli  istasyonu  fazla  olan  firma  tercih  edilecektir. 

4.2 - Firmalar faturaları, EK - 1 no’lu belgede plakaları belirtilen vasıtaların bağlı bulunduğu  
birimler  adına  idari şartnamede belirtilen fatura bilgilerine göre  ayrı  ayrı  düzenleyecektir.   
4.3 - Fiat  farkı  hesabında ;   31.08.2013 tarih ve 28751  sayılı  resmi  gazetede  belirtilen  formül  
geçerli  olacaktır. 

 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. 

  
                          Fiat farkı ( F )   
 
4.4 - Sistemin çalışması, gerekli görülen kullanım kılavuzu, servis noktaları ile istasyon  
haritasından  her  araç  için bir  takım  hazırlanacaktır. Ayrıca bu sistemden faydalanacak araçlar  
için  tanıtıcı  çıkartma  yaptırılacak  ve  aracın  uygun  yerine  yapıştırılacaktır.     
4.5 - Firmalar taşıt tanıtım sistemi ile akaryakıt verdiği Kurum ve Kuruluşlardan alınan referans  
belgelerini  teklifleri  ile  birlikte  vereceklerdir.     
4.6 - Firmalar alternatif teklifte bulunabilirler. Ancak bunların değerlendirilmesinde kurumumuz  
serbesttir.  
  
5 - SİPARİŞ  MİKTARI  VE  TESL İM  SÜRESİ     : 

5.1 - İhalenin geçerlilik süresi 365 takvim günüdür.   
5.2 - Sipariş miktarı aşağıda belirtildiği gibidir. 
 
      Sıra  No  Etinorm:  Malzemenin       Cinsi                  Sip.  miktarı  

1 049  050  0015 
Kur şunsuz Benzin ( 95 Oktan ) 

Tüpraş Kod No: 243 
2.400  Lt. 

            2 049  053  0011 Motorin(katkılı)  Tüpraş  Kod  

No: 403 
88.750  Lt. 

 

F = ( M x B ) x [ ( A2 / A1 ) – 1 ] 


