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TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

KONU MOTORİN (MAZOT) ALIM İŞİ 26.04.2018

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı m alzemeler 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 
22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firm aların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

Uzm.Dr. AuK it BAŞER

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM
BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 MOTORİN (MAZOT) 3500 LİTRE
TOPLAM

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.04.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 15:00'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ
2 GEREKMEKTEDİR.
S TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI
5 DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
6

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

g MALZEMEYİ VERECEK FİRMA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE MALZEME İLE BİRLİKTE FATURAYI HASTANEYE GÖNDERCEK GECİKME DURUMUNDA
(7 İŞ GÜNÜ) FATURA İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

10 MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN GEÇMEYEN ÜRÜNLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİM İ 
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
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Patnos İlçe Devlet Hastanesi

AKARYAKIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM

1.1. Bu teknik şartname Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde 
bulunan sağlık tesisleri için EK - l’de belirtilen akaryakıt türü (motorin ve/veya benzin) 
ve miktarına dair mal alım işini kapsamaktadır.

2- TANIM VE KISALTMALAR

İDARE: Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği ve bağlı olan sağlık tesisleri. 
YÜKLENİCİ: İdare ile karşılıklı sözleşme imzalanan firma.
EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu.
TSE: Türk Standartlan Enstitüsü.
ATOS: Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi.
ATC: Araç Tanıtım Cihazı.
İSTEKLİ: Teklif verecek olan firmalar.

3- GENEL HÜKÜM LER

3.1. İstekliler, EK-1 ihtiyaç listesinde türü ve miktarı belirtilen akaryakıt ürünlerine KDV 
hariç olmak üzere fiyat teklifi vereceklerdir.

3.2. Teklif edilecek birim fiyatlar TL/Litre olacak, sözleşme ve ödemeye esas değerlerde bu 
birimler üzerinden hesaplanacaktır.

3.3.Vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri yükleniciye 
aittir.

3.4. Alımı yapılacak malın teknik özellikleri TSE ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun ve 
EPDK Başkanlığının 07.08.2009 tarih ve 27312 sayılı “  Benzin Türlerine İlişkin Teknik 
Düzenleme Tebliği ( Akaryakıt Seri No: 14) ” ve 07.08.2009 tarih ve 27312 sayılı “ Motorin 
Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)” nde belirtilmiştir.

3.5. Akaryakıt dolumu sadece İdarenin belirleyeceği plakalı araçlara ve jeneratörlere 
olacaktır. İdarenin belirlediği araçlar ve jeneratörler dışında yapılan akaryakıtın dolum 
ücretinden İdare sorumlu değildir.

3.6. Yüklenicinin anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonlarından alınan akaryakıt sonucu 
herhangi bir nedenden dolayı (kalitesiz, bozuk, katkılı akaryakıt v.s. ) araçlarda veya



jeneratörlerde hasar meydana gelmesi durumunda bu durum derhal yüklenici firmaya 
bildirilecek ve hasar, yüklenici firma tarafından en geç 10 (on) takvim günü içersinde 
giderilecektir. Bu süre içinde yüklenici firma tarafından hasarın giderilmemesi durumunda 
hasar İdarece giderilecek ve hasarın bedeli yüklenicinin hak edişinden kesilecektir.

3.7. İdare istediği takdirde akaryakıtın vasıflara uygunluğunun tetkiki için; teslim alınan 
akaryakıttan numune alarak yurt içindeki resmi kurumlarda veya akredite edilmiş özel 
kurumlarda veya üniversitelerde analiz ettirecek, masrafları da yüklenici firma tarafından 
ödenecektir. Analiz sonuçlarının uygun olmaması halinde alman bu akaryakıt değiştirilecek 
ve alınan akaryakıtın bedeli ödenmeyecek olup sebep olunan zararlar yüklenici firmaya rücu 
ettirilecektir.

3.8. Yukarıda belirtilen standartlara ve idarenin taleplerine uygun akaryakıtın verilmemesi, 
yüklenici firmanın akaryakıt temin etme yükümlülüğünü yerine getirmediği veya geciktirdiği 
takdirde idare isterse sözleşmeyi feshetme yetkisini kullanacağı gibi, İdari Şartnamede ve 
Sözleşmede belirtilen hususlar ile bu konu ile ilgili kanun hükümlerini de uygulayabilecektir.

3.9. İhaleye girecek istekliler akaryakıt bayisi olmalı ve tekliflerinde belgelemelidirler.

3.10. İstekli firmalar akaryakıt bayisi olduklarına dair; kategoriye göre istasyonlu bayii veya 
istasyonsuz bayii olarak faaliyet gösterdiklerine dair EPD K  tarafından verilen bayilik lisansını 
teklif mektubu ile birlikte ibraz edecektir. Bayilik sözleşmesi fesih edilen akaryakıt 
istasyonlarından kesinlikle akaryakıt alınmayacaktır.

3.11. Petrol piyasasında ulusal marker uygulamasına ilişkin yönetmeliğin ulusal markerin 
ekleneceği akaryakıt türleri başlıklı 5. Maddesinde yer alan ve idaremizce ihalesi yapılan 
motorin ve benzin türleri için ulusal marker kontrolünün yapılmış olması zorunlu olup, 
akaryakıt teslimi esnasında ulusal marker kontrolü yapılacaktır. Bu konu ile ilgili 15/10/2007 
tarih ve 26671 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2007/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
hükümleri doğrultusunda hareket edilecektir.

3.12. Yüklenici sağlık tesisleri için jeneratör yakıt tanıtım kartı temin edip idareye verecektir. 
Jeneratörlere yükleniciye ait tanklarla, yüklenici teknik yetkin personeli tarafından dolum 
yapılacaktır. Jeneratör yakıtı el bidonları ile kesinlikle doldurulmayacaktır. Jeneratör yakıt 
dolumu esnasında idarenin görevlendireceği bir personel yakıt dolum mahallinde 
bulundurulacaktır.

3.13. Jeneratörlere yakıt ikmali öncesinde İdare tarafından belirlenecek personel nezaretinde 
en yakın kantara gidilerek ilk tartını yapılacaktır, yakıt ikmali yapıldıktan sonra tekrar görevli 
nezaretinde kantara gidilerek son tartım yapılacak ve aradaki fark dolum yapılan yakıt miktarı 
olarak tayin edilecektir. Tanker üzerinde vakit ölçüm sayacı var ise bu dikkate alınmayacaktır. 
Kantar fişleri, yakıt sevk irsaliyesi ile birlikte İdareye teslim edilecektir. Yüklenici firmaya 
sağlık tesisimiz tarafından nakliye ve tartı* masrafları için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
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3.14. Her dolum işi bittikten sonra yakıt sevk irsaliyesi düzenlenecek, yüklenici firma 
personeli ile İdare görevli personeli karşılıklı olarak imzalayarak tutanak altına alacaktır. 
İdarenin izni olmadan yapılan dolum işleminden yüklenici firma sorumlu tutulacaktır ve bu 
işlem için yüklenici ücret talep edemeyecektir.

3.15. İdarenin talebine müteakip yüklenici tarafından jeneratörlere en geç 1 (bir) gün 
içerisinde idarece belirtilen yere uygun donanıma sahip araçlarla peyderpey teslimat 
yapılacaktır.

3.16. Akaryakıt hizmeti idare araçlarına günün 24 saati süresince verilebilmelidir.

3.17. Akaryakıt alım fişleri, faturalarla birlikte ve her faturanın eki olarak yüklenici tarafından 
idareye verilecektir. Akaryakıt alım fişleri madde 4.2’de belirtilen şekilde düzenlenecektir.

3.18. İstasyonlarda araçlara ve mahalde jeneratörlere akaryakıt doldururken ve/veya 
doldurduktan sonra yüklenicinin dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmali gibi nedenlerden dolayı 
verilen zararların tamamından yüklenici kusursuz sorumludur.

4- ÖZEL HÜKÜMLER

4.1. Sağlık tesisleri mücavir alanı içindeki yüklenici istasyonda ATOS var ise;

a) Sözleşme süresi içerisinde İdarenin belirlediği ve plakaların olduğu listedeki araçlara 
takılacak A TC ’ nin takma ve sökülme giderleri Y Ü K LEN İC İ tarafından ücretsiz 
karşılanacak, ATOS ve ATC ’ lerin kullanımları bedelsiz olacaktır.

b) Sağlık tesislerinde bulunan jeneratörlere de yakıt dolumu ATOS ile yapılacaktır. Bu 
işlem için gerekli sistem, yazılım, kart v.s. belirleme işlemi yüklenici tarafından 
gerçekleştirilecektir.

c) Sistem, yazılım, haberleşme ve ATO S’ a kayıt edilen İdare’ye ait taşıt ve mal alım 
hareketlerinin güvenliği YÜ K LEN İC İ tarafından sağlanacaktır.

d) Sistemde limit sınırlaması yapılabilmesi durumunda, taşıtlarda günlük, haftalık veya 
aylık olarak limit sınırlamasına geçilmesine ait karar idareye aittir.

e) ATOS aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
i. Sisteme kayıtlı olmayan hiç bir taşıta akaryakıt verilmeyecektir.
ii. Sistem, aracın akaryakıt ikmali yapılan taşıt veya yer destek cihazları dışında başka 

bir araca akaryakıt vermeyecektir.
iii. Taşıtlara yakıt dolumu sırasında ATOS ile çalışan akaryakıt pompa tabancası aracın 

yakıt deposundan çekildiği anda dolum otomatik olarak sona erecektir. ATOS ile 
akaryakıt verilen taşıtlar hakkında aşağıda belirtilen bilgi ve dokümanları 
verebilecek nitelikte olacaktır. Akaryakıt ikmalinin hangi tarih ve saatte yapıldığını,

iv. Aracın özelliklerine göre verilmesi gereken akaryakıtın cinsini belirtecek,
v. Verilen akaryakıtın litre karşılığı miktarı ile Türk Lirası tutarını gösterecek,
vi. Akaryakıt ikmali sırasında aracın kaç kııı' de olduğunu gösterecek,

vii. İdare’ye ait taşıtlara akaryakıtın verildiği İli, istasyonun adı ve pompa numarasını 
gösterecek,

viii. Yakıt ikmali yapan taşıtın resmi plakasını gösterecek.



ix. ATO S’a kayıtlı taşıtlara akuryakıt verme işlemi sırasında; tarih, saat, aracın ait 
olduğu kurumun adı ve kodu, plakası, km'si, akaryakıtın cinsi, miktarı, birim fiyatı, 
tutarı, istasyon adı ve pompa no' sunu kapsayan iki nüshalı fişin bir nüshası aracın 
şoförüne verilecek, diğer nüshası ise istasyon yetkilisinde kalacaktır.

x. İdare’nin, ATO S’ un çalışması ile ilgili bilgi talep etmesi durumunda YÜ KLEN İC İ 
tarafından talep karşılanacak ve araçlara akaryakıt ikmali yapılabilecek istasyonları 
gösteren harita, adres listesi ile gerekli dokümanları ücretsiz olarak temin edecektir.

xi. ATO S’ a dahil olup, mal alımı sağlayacak ATC ’ lerin montajı yapılacak taşıt 
bilgilerini gösterir liste, ma! alım sözleşmesine müteakip İD ARE tarafından 
Y Ü K L E N İC İ’ ye bildirilecek, en geç (20) iş günü içerisinde ATC ve donanımlarının 
montaj işlemleri tamamlanacak, sözleşmenin sona ermesi durumunda, idarenin talebi 
doğrultusunda cihazlar yine (10) iş günü içerisinde, ücretsiz olarak taşıtlara zarar 
vermeden Y Ü K LEN İC İ tarafından idarenin belirleyeceği adreste sökülecektir.

4.2. Sağlık tesisleri mücavir alanı içindeki yüklenici istasyonda ATOS yok ise; düzenlenecek 
akaryakıt fişi seri numaralı olmak şartı ile akaryakıtın cinsi, miktarı, birim fiyat tutarı ve aynı 
zamanda deposuna akaryakıt doldurulan taşıtın plaka numarası, kilometresi, akaryakıtın 
alındığı tarih, teslim alan ve teslim eden kişilerin adı ve soyadı ve bunun gibi bilgileri içerir 
şekilde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenecektir. İstek fişini yüklenici firma tedarik edecektir. 
Teslim alma, teslim etme, muayene ve kabul işlerine ait belge ile rapor tutanaklan İdare 
tarafından belirlenen görevli personelce düzenlenecektir.

5. AKARYAKIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

5.1.Motorin (Eurodizel) Teknik Özellikleri

Özelik Değer Deney Yöntemi
Yoğunluk (15 °C ’ de) 820 - 845 kg/m3 TS 1013F.N ISO 3675
Parlama noktası En az +55 UC TS EN ISO 2719
Soğukta filtre tıkama
Noktası (CFPP)
Kış değeri (a) En çok - 15 ’C TSF.N 116
Yaz değeri (b) En çok + 5 °C
Damıtma
250 ÜC’ de En çok 65 (%  hacim)
350 °C ’ de En az 85 (%  hacim) TS 1232 EN ISO 3405
360 °C ’ de En çok 95 (%  hacim)
Kükürt En çok 10 mg/kg. TS EN ISO 20846,20884
Viskozite! 40 °C ’ de) 2.0 - 4.5 cst TS 1451 EN ISO 3104
Setan indeksi(hesapla) 1 En az 46 TS EN ISO 4264

'• Setan Savısı En az 51 TS10317ENIS05165
Su | En çok 200( m g/kg) TS 6147 EN ISO 12937
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