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T.C.
AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MCDÛRLCĞC 
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
Dosya ID

375
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
1000

İLGİLİ FİRMALARA

12.09.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Sqz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.09.2019 saat: 15:00'a kad^^ı^s^ 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Burak ÇAPAĞI' ’
Başhekim V.

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M alın/Işin C insi A çıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1 DİZEL YAKIT / MOTORİN JENETERÖRLER
İÇİN 5.000 Litre

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

A dresıSansu M ahallesi Âdilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

Bilgi için : M ehm et Sena ULAŞ -

mailto:patnosdh@hotmail.com


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Patnos Devlet Hastanesi

1- İHALE KONUSU MALIN / İŞİN CİNSİ, MİKTARI, TUTARI, ÖZELLİĞİ, ŞEKLİ 
VE HİZMETİN TANIMINA İLİŞKİN ŞARTLARI:

A -Patnos Devlet Hastanesi jeneratörlerine akaryakıt alımı için yapılacak ihalede;
1.1. a- Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi ile alınacaktır.

Bu teknik şartname; Patnos Devlet Hastanesi ihtiyacı olan Akaryakıt (Motorin Diğer) alimim 
konu alır.
c-Şartnamenin bundan sonraki bölümlerinde Patnos Devlet Hastanesi“ALICI”,
İhaleyi kazanan Akaryakıt Firması ATOS ile akaryakıt alimim sağlayacak akaryakıt 
bayii“SATICI”,olarak anılacaktır.

e-Akaryakıt ikmalinin yapılmasına yarayan Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi kısaca 
“ATOS”,

f-ATOS ‘a dahil olup, araçlara verilecek olan Araç Tanıtım Kartı kısaca “ATK” olarak 
adlandırılmıştır.

B - İhale konusu alımı yapılacak malın cins ile toplam miktarları; (EK-A) da belirtilmiş 
olup, alımı yapılacak olan Motorin malının Teknik Özellikleri ise (EK-B) de belirtilen ve 
TSE tarafından belirlenen standartlarına uygun olacaktır.

2 - H İZM E T İN  TA NIM I:
a- ATOS; sisteme dahil olup A TK  verilen araca, nakit veya kredi kartı ile ödem e 

yapılm aksızın  akaryakıt verecek ve dolum a ait bilg ileri bir bilgi işlem 
m erkezine elektronik ortam da göndereeek olan bilgisayar destekli bir akaryakıt 
satış sistemidir.

b- ATOS ile araçlarm ne kadar yol kat ettikleri ve ne kadar akaryakıt tükettik leri 
öğrenileb ileeeği gibi, tüketim e ilişkin b ilg iler daha güvenilir ve daha detaylı 
olarak düzenlenecek, ödem eler tek elden yapılacaktu*. 

c- SA TICI’ ya ait araçlarla, A LIC I’ ya ait hizm et binalarında bulunan jeneratör, 
yakıt tankı, yakıt deposu vb. yerlere nakledilecek olan mal. Sevk İrsaliye Belgesi 
karşılığında malı teslim alan ALICI adına yetkili personel ile malı teslim eden 
SATICI adma bulunan görevlinin karşılıklı olarak imzalayacakları tutanak 
karşılığı teslim edilecektir, 

d- SATICI; A L IC I’ nın depolarma naklettiği malı ATOS sistemine nasıl dahil 
edeceğini ihalede belirtecektir.

E Satış firmalarının Patnos İlçesi belediye hudutları içerisinde. Olmalı dağıtım 
istasyonlarından herhangi birinden günlük akaryakıt Euro diesel ihtiyaçlarımızı 
karşılayabileceklerini taahhüt edeceklerdir. Ayrıca binalardaki jeneratörlere Kurumun 
istediği gün ve saatte yükleniciye ait araçlar ile motorin yüklem esi yapılacaktır.
E - Akaryakıt ikmali yapılırken, SATICI aşağıdaki şartları gerçekleştirecek ve uyacaktır:

1- ATOS’da taşıtlara verilen akaryakıtlarda sınırlama olması durumunda
a- Her aracın ne kadar akaryakıt kullanacağı ihaleden sonra belirlenerek ALICI tarafından 

SATICI ‘ya bildirilecektir. 
b-ATOS’ da taşıtların akaryakıt tüketimlerinde sınırlama getirilmesi durumunda, belirli bir 
zaman dilimi içerisinde taşıtlara getirilen limit sınırlamaları günlük, haftalık veya aylık 
olarak verilmesi ALICI tarafından belirlenecektir.
c- Araçlara verilecek olan akaryakıtın sınırlandırılması durumunda, limitlerde yapılacak 

değişiklik ALICI tarafından yetkilendirilen yeteri kadar personelin SATICI’ ya telefon, 
fax veya e-mail yolu ile bildirildiği günün gecesinde saat 24;00’e kadar ATOS’a kayıt
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yapılarak bir sonraki günde bildirilen yeni akaryakıt limiti tüketime hazır hale 
getirilecektir. Veya ATOS’a kayıtlı taşıtlara verilecek akaryakıtın limitlerinde artış veya 
azalma yapılmasına imkân sağlayacak şekilde İnternet ortamında ALICI’ nm 
görevlendireceği personel yetkilendirilecektir.

2- SATICI hiçbir şekilde ATK bulunmayan taşıtlara yakıt ikmali yapamaz. Akaryakıt ikmali 
yaparsa, zararı SATICI karşılayacaktır.

3- ATOS ‘da kayıtlı ATK’larda meydana gelebilecek arızalar SATICI tarafından en geç (5) iş 
günü içerisinde ücretsiz giderilecektir.

4- SATICI, akaryakıt ikmallerinde, istasyonlarda ATOS’un çalışmaması veya araçlardaki 
ATK’nm bozuk olması durumunda taşıtların akaryakıt ikmallerini arıza formu doldurarak 
sorunsuz yapacaktır.

5- ATK verilmiş olan taşıtların uzun süreli tamiratları ile rezerv’de tutuldukları sürelerde 
kullanılmayan ATK satıcı firma tarafından sözleşme süresince ücret veya iade talebinde 
bulunmayacaktır.

6- Hastanemize getirilecek olan akaryakıtın mesai saatleri içersinde teslim alınacak mesai 
saatleri dışında teslimat yapılmayacaktır.

7- Alınan malın laboratuarlarda analizi yapılacak ve tahlil giderleri SATICI tarafından 
karşılanacaktır.

8- Her teslimatta SATICI Laboratuar analizi yapıldığına dair bir nüshasını idareye teslim 
edecektir.

9- SATICI’nm ALICTya vereceği tüm mal ve hizmetler için (İdari ve Teknik olarak) her 
zaman ALICI’nm kolaylıkla ulaşabileceği yetkili bir görevli tayin edecektir.

10- alman yakıttan dolayı doğabilecek bütün arıza ve zararlar SATICI tarafından 
karşılanacktır.

11- İhalede alınan toplam malın %20 lik kısım kaldığında SATICI yazılı olarak ALICI’yı 
bilgilendirilecektir.

3- A T O S’UN KURULM ASI:
A - Sözleşm e süresi içerisinde A L IC I’ ya  ait taşıtlara verileeek  olan A T K ’ ların her

türlü giderleri SA TICI tarafından ücretsiz karşılanacak, ATOS ve A TK  kullanımları 
bedelsiz olacaktır

B - Sistem; yazılım, haberleşme ve ATOS ‘a kayıt edilen ALICI’ ya ait taşıt ve mal alım
hareketlerinin güvenliği SATICI tarafından sağlanacaktır.

C - Sistemde limit sımrlaması mevcut olması durumunda, taşıtlarda haftalık veya aylık olarak
limit sımrlamasma geçilmesi İdarenin inisiyatifinde olacaktır.

D - ATOS aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

a - A TK  olm ayan taşıta İdare izin verm ediği durum da akaryakıt verilm eyecektir, 
b- Sistem, aracın akaryakıt ikmali yapılan taşıt veya yer destek cihazları dışında 

başka araca akaryakıt verm eyecektir, 
c- Taşıtlara yakıt dolum u sırasında ATOS ile çalışan akaryakıt pom pa tabancası 

aracın yakıt deposundan çekildiği anda dolum  otom atik olarak sona erecektir, 
d- ATOS ile akaryakıt verilen taşıtlar hakkında aşağıda belirtilen bilgi ve 

doküm anları verebilecek nitelikte olacaktır.
1- A karyakıt ikmalinin hangi tarih ve saatte yapıldığını,
2- Aracın özelliklerine göre verilm esi gereken akaryakıtın cinsini belirtecek,
3- V erilen akaryakıtın litre karşılığı m iktarı ile Türk Lirası tutarını gösterecek,
4- Akaryakıt ikmali sırasında aracın kaç km' de olduğunu gösterecek
5-Yakıt ikmali yapan taşıtın resm i plakasını gösterecek.

e- A TO S ‘a kayıtlı taşıtlara akaryakıt verm e işlem i sırasında; tarih, saat, aracın ait 
olduğu kurum un adı ve kodu, plakası, km 'si, akaryakıtın cinsi, m iktarı, birim



fiyatı, tutarı, istasyon adı ve pom pa no' sunu kapsayan iki nüshalı fişin bir 
nüshası araçta, diğer nüshası ise istasyon yetkilisinde kalacaktır.

E -  ALICI’nm, A T O S 'un  çalışm ası ile ilgili bilgi ta lep  etm esi durum unda
‘ SA T IC I ta rafından  ta lep  karşılanacaktır.

F - ATOS’a dahil olup mal alımı sağlayacak ATK verilen taşıtlara ait bilgileri gösterir liste, 
mal alım sözleşmesinin imzalanıp ihale dosyasının vize veya onayına müteakip ALICI 
tarafından SATICFya bildirilecek (10) iş günü içerisinde ATK’larm teslimi 
tamamlanacak, sözleşmenin sona ermesi durumunda SATICFya teslim 
edilecektir.ATK’1ar teslim edilene kadar gecen sürede idarece verilecek olan akaryakıt 
fişleri ile dolum yapılacaktır.

4- ARAÇLARDA K ULLANILACAK SİSTEME AİT DONANIM LAR:
A - ATK:

a- ATK; Araç ile ilgili bilgileri kapsayan ünitedir.
5- TEKNİK ÖZELLİKLER:

Alınacak olan Motorin Diğer olacak, TSE’ nin TS 3082 EN 590 (Uygulamadaki son 
şekli ile) belirtilen özellikleri ihtiva edecek ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş 
evsafta ve ülkemizde resmen üretim yapan rafinerilerin malı olacaktır. 

6-TESLİMAT:
Hastaneye alınacak olan akaryakıt ürünlerinin depolama imkanı bulunmadığından ihaleye 

katılan isteklilerde Patnos ilçesi hudutları içerisinde ,Müdürlüğümüze en fazla 12 km uzaklıkta 
faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun bulunması şartı aranacaktır. Akaryakıt ürünleri ilçemizde 
faaliyet gösteren yüklenici firmanın akaryakıt bayiinin pompalarından idaremizce düzenlenen 
Haftalık veya Aylık Akaryakıt İstihkakları tutarında hizmet araçlarınca yüklenici tarafından 
verilecek olan Araç Tanıtım Kartı kısaca ATK ile teslim alınacaktır.

Yüklenici hizmet araçlarına akaryakıt ürünleri verirken idarece düzenlenen haftalık veya 
aylık akaryakıt istihkak belgesi, ek akaryakıt talep yazısı dikkate alacaktır. Yüklenici teslimat 
programını bu yazılara istinaden yapacaktır.

Yüklenici sözleşme süresi sona erene kadar her ay kurum araçlarına teslimat yaptığı ürün 
miktarlarını, içinde bulunduğu ayın son gününde, ödemeye esas olmak üzere idareye bildirmek 
zorundadır.

Yüklenicinin yaptığı bu bildirim ödemeye esas teşkil edecektir. İdare bu bildirimde kendi 
düzenlediği resmi talep yazılarını arayacaktır. Pompadan çıkış miktarı idarece düzenlenmiş talep 
yazısındaki miktarı geçer ise bu miktarlar idarece ödeme programına alınmayacaktır.

7- DENETİM  M U AY EN E VE NUM UNE ALM A:
Teslim edilen akaryakıt ürünleri için idare uygun gördüğü tarihlerde her türlü testi, uygun 

gördüğü yetkili laboratuarlarda yaptıracaktır. Tahlil ücretleri ve tahlil için gerekli olan tüm giderler 
yüklenici firma tarafından ödenecektir. İdare muayene ile ilgili yönetmeliği uygulayacaktır.

Hizmet araçlarının, alınan akaryakıt ürünlerinin kusurlarından kaynaklandığı ilgili usta raporu 
ve yüklenicinin pompalarından alınan numunenin muayenesi sonucunda anlaşılan arızalan 
yüklenici firma tarafından tazmin edilecektir.

Alımı yapılacak olan akaryakıt ürünlerinin Litre bazında ölçümü Sanayi Ticaret İl 
Müdürlüğünde yapılacaktır.

8 - GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a- SATICI teslim ettiği malların TSE standartlarına uygun olmaması durumunda 
kullanılmamış ise yenisi ile değiştirmeyi, kullanılmış ise kullanımdan dolayı 
meydana gelmiş her türlü zararı tazmin etmeyi garanti edecektir, 

b- Garanti süresi içinde evsafını kaybetmiş mallar SATICFya tebligatın yapılmasına 
müteakip en geç (10) gün içerisinde SATICI bozuk mallar kullanılmamış ise yerine



9-

yenisini getirmeye, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü 
zararı tazmin etmeye mecburdur.
Bozuk olan malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf 
(Kontrol muayenesi, değişecek malın ilgili birimlere nakli vb. gibi) SATICI’ya aittir. 
A T K ’lerin garanti süresi, verildiği tarihten itibaren A karyakıt Sözleşm esinin 
sona erdiği tarihe kadar geçerlidir. Garanti süresi içerisinde m eydana 
gelebilecek servis giderleri SATICI tarafmdan ücretsiz karşılanacaktır.
SATICI, Patnos merkezde A TK  ‘ların bakım  ve onarım ları ile ilgili her türlü 
arızasını en geç (5) iş günü içerisinde ücretsiz olarak giderecek ve onarılm ası 
m üm kün değil ise yenisi ile değiştirecektir.

İş hu Teknik Şartname, bu madde dâhil altı (9)madde, beş (5) sayfa ve iki (2)ekten ibarettir.

c-

d-

e-

EK-A

h a s t a n e n i n  HİZMET ARAÇLARINA VE JENERATÖRLERİNE ALINACAK 
AKARYAKIT İHTİYAÇ MİKTARLARI

SIRA NO YAKIT c i n s i TOPLAM l i t r e

1 Motorin (Mazot) 5.000 LT

EK-B

Erkan İLGÜN  
Teknisyen


