
 
2019 YILI DEPO TESLİMİ 

  MOTORİN VE GAZYAĞI TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
 
1- AMAÇ:  Kurumumuz ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen cins ve miktarda motorin ve gazyağı satın 
alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
 
2.1 - Motorin (Tüpraş Kod No: 403), Gazyağı (Tüpraş Kod No: 350) spektlerine uygun olacaktır. 
Firmalar motorin için TS EN 590+A1, gazyağı için TS 3355 Uygunluk Belgelerini teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 
2.2 - Akaryakıtlar ihtiyaç duyuldukça bildirilecek ve yüklenici firmaca ekli akaryakıt taşıma 
esaslarına göre teslim edilecektir. 
2.3 - Firma taşıma nedeni ile fiyatında herhangi bir artış talebinde bulunamaz. 
 
3- KONTROL, MUAYENE  VE  KABUL 
 
3.1 - Gerekli kontroller ilgili işyeri elemanları tarafından bu şartname ve eki olan akaryakıt taşıma 
esasları doğrultusunda yapılacak ve tespit edilen olumsuzluklar TTK Genel Müdürlüğü Makine ve 
İkmal Dairesi Başkanlığına bildirilecektir. Bildirilen olumsuzluklarla ilgili gerekli işlemler ve giriş 
işlemleri ise Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER 

4.1-Kurumumuzca  satın  alınacak  akaryakıtların  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.   
4.2-Firmalar  akaryakıtları  alacağı  ana  dağıtım  şirketinin  Enerji  Piyasası  Düzenleme  
Kurumundan   (EPDK)  almış  olduğu  “Dağıtıcı  Lisansını”  teklifleri  ile  birlikte  vereceklerdir. 
4.3-Firmalar  ana  dağıtım  şirketi  ile  yaptıkları  “Bayilik  Sözleşmesini”  teklifleri  ile  birlikte 
vereceklerdir. Akaryakıtları  alacağı  ana  dağıtım  şirketi  sözleşme  süresince  değiştirilmeyecektir. 
4.4-Firmalar  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumundan (EPDK)  aldıkları  akaryakıt  bayilik   
lisansını  teklifleri  ile  birlikte  vereceklerdir. 
4.5-Firmalar  akaryakıtların  TSE  standartlarına  veya  Tüpraş  spesifikasyonlarına  uygun  
olacağına dair  ana  dağıtım  şirketinden  alınmış  yazılı  taahhütnameyi  teklifleri  ile  birlikte  
vereceklerdir. 
4.6-Firmalar  akaryakıtları,  bayisi  olduğu  ana  dağıtım  şirketinin  depolarından  kendi elemanları    
nezaretinde (filo taşıt takip sistemi ile izlenerek) ekli akaryakıt taşıma esaslarına göre  alarak,  iş  
yerlerimizdeki  depolara  teslim  edeceklerdir. Yakıt doldurma, taşıma, miktar ve kalite gibi kriterler 
sürekli kontrol altında olacak ve bu kriterlerden doğacak sorunlardan yüklenici firma sorumlu 
olacaktır. Gerek görüldüğünde Kurumumuz elemanları (Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü ) 
numune alarak ücreti yüklenici firmaya ait olmak üzere yetkili kuruluşlarda analiz 
yaptırabileceklerdir.  
4.7- Firmalar, İhale  tarihinde  süresi  dolmamış, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  
Bakanlığı  Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış 
“Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi”, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış    
“Yetki Belgesi” ve taşıt belgesi ile taşımacılıkta kullanılacak tankerlere ait taşıt kartlarının 



fotokopileri  teklifleriyle birlikte vereceklerdir. ( Bu  belgeyi  almayıp , müracaat etmiş istekliler 
başvurusunun kabul edildiğine dair belgeyi vereceklerdir. )   
4.8- Firmalar akaryakıtların fiyatlarını ekli akaryakıt taşıma esaslarına göre alt tabloda görüldüğü 
şekilde iş yerlerimize,  Zonguldak merkez  ( Liman  ve  Demiryolu  İşletme  Müdürlüğü ), 
Zonguldak  Kilimli (Karadon  T.İ.M) , Zonguldak Kdz. Ereğli (Armutçuk T.İ.M) ve Bartın Amasra 
(Amasra T.İ.M)’daki depolarımıza, teslim edilecek şekilde TL/Litre olarak teklif vereceklerdir.  
 
5- FİYAT FARKI  HESABI 
 
Fiyat  farkı  aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 
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 ) : 

 

F = ( M x B ) x [ ( A2 / A1 ) – 1 ] 

 
6- FİYAT TEKL İF VERME  ŞEKL İ 
 
Fiyat  farkı  hesabında;   31.08.2013  tarih   28751  sayılı  resmi  gazetede (Karar sayısı:2013/5216)  
belirtilen  esaslar  geçerli  olacaktır. 
 
Satın alınacak akaryakıtın dolum yerinde tankerlere yüklenmesi, masrafları ve Zonguldak’a nakliyesi 
Firmaya, varış yerinde tankerlerden boşaltılması ve masrafları TTK  Kurumuna ait olmak üzere 
teklif verilecektir. 

 
A )      390.000  Lt         Motorin, 
B )        45.000  Lt         Gazyağı                 

     
Firmaca  dolum  yerinden  ve/veya  rafineriden alınarak aşağıda belirtilen boşaltım yerlerinde 
teslimi için  KDV hariç TL/Litre fiyatları vereceklerdir. 
 
Depolar   Motorin Gazyağı 
Zonguldak  Merkez x  
Zonguldak  Kilimli x  
Zong. Kdz  Ereğli x  
Bartın    Amasra x x 
 
X Fiyat verilecek ürün ve yerleri 
 
Kurumumuz  işyerlerine  akaryakıt  teslim  edilecek  depolar  ile    İzmit  Derince  arası  
mesafeler: 
 
Zonguldak   merkez    depo       -      İzmit  Derince  arası      :   227  km. 

     ( Merkez  depoları  : Lim.ve Dy  İşl.  Müd. ) 
 
     Zonguldak  Kilimli   depo        -      İzmit  Derince  arası       :   239  km. 
     ( Kilimli  depo       :  Karadon  Müessesesi ) 
 



Zonguldak  Kdz. Ereğli  depo   -      İzmit  Derince  arası      :   191  km. 
( Kdz. Ereğli depo  : Armutçuk  Müessesesi  ) 
 
Bartın  Amasra  depo                -      İzmit  Derince  arası       :   328  km. 
( Amasra  depo      : Amasra  Müessesesi  ) 

 

 

 

6.1- SİPARİŞ  MİKTARLARININ  İŞYERLERİNE  GÖRE  DAĞILIMI 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7- SİPARİŞ MİKTARI  VE  TESL İM  SÜRESİ 
 
7.1 - Akaryakıtta  kısmi  teslimat  yapılabilecektir.  Akaryakıtın ihtiyaç listesi haftalık olarak TTK’ca 
belirlenecek olup her hafta Pazartesi günü firmaya gönderilecek ve teslimat o hafta içinde 
yapılacaktır.  
7.2 - Akaryakıt ihalesinin geçerlilik süresi 365 takvim günüdür. 
 
 
Sıra 
No 

Etinorm  Malzemenin Cinsi 
Sip. Miktarı 

(Litre)  

1 049 053 0011 Motorin (Tüpraş kod no:403) 390.000 

2 049 052 0010 Gazyağı (Tüpraş kod no:350) 45.000 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etinorm 
Akaryakıt 
Cinsi 

Armutçuk  
T.İ.M 

Karadon  
T.İ.M 

Amasra 
T.İ.M 

Genel Müdürlük 
(Liman ve Demiryolu) 

 

049 053 0011 Motorin 110.000 75.000 25.000 180.000 

049 052 0010 Gazyağı 
  

45.000 
 


