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İHTİYAÇ RAPORU  

İhtiyaç raporunda değişiklik yapılmamıştır.  

 

İDARİ ŞARTNAME  

Mad

de 
Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası 

7.1.ı 

Sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: 

İhaleye katılacak dağıtım şirketleri; Enerji Piyasası Düzenle

me Kurumu’ndan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve s

özleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden “ Dağıtıcı Lisa

nsı”nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte ve

recektir. 

İhaleye katılacak akaryakıt bayileri ise; Enerji Piyasası Düze

nleme Kurumu’nun yetki verdiği “Dağıtıcı Lisansı”na sahip 

herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin 

yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam 

eden “Bayilik Lisansı”nın noter tasdikli suretini veya aslını te

klif ile birlikte verecektir. 

Not: İstasyonsüz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı geç

erli değildir. 

İstekliler Akaryakıt ürünlerinin taşımasını, bayilik lisansı ve

ya taşıma lisansına kayıtlı tankerlerle yapacaklar. Bayilik lisa

Sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: 

İhaleye katılacak dağıtım şirketleri; Enerji Piyasası Düzenle

me Kurumu’ndan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve s

özleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden “ Dağıtıcı Lisa

nsı”nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte ve

recektir. 

İhaleye katılacak akaryakıt bayileri ise; Enerji Piyasası Düze

nleme Kurumu’nun yetki verdiği “Dağıtıcı Lisansı”na sahip 

herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin 

yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam 

eden “Bayilik Lisansı”nın noter tasdikli suretini veya aslını te

klif ile birlikte verecektir. 

Not: İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı geç

erli değildir. 

İstekliler Akaryakıt ürünlerinin taşımasını, bayilik lisansı ve

ya taşıma lisansına kayıtlı tankerlerle yapacaklar. Bayilik lisa
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nsı sahipleri, lisanslarına işlenmiş olması şartıyla kendi araçl

arı ile taşıma yapabileceklerdir. 

İdari yönden Antalya Hava Limanına bağlı bulunan SSY (Se

yrüsefer Yardımcı) istasyonlarının veya birimlerin sözleşme s

üresi içerisinde İdari yönden başka bir Hava Liman/ Meydan

a bağlanması durumunda Yüklenici İdarenin talimatına göre 

hareket edecektir. 

Akaryakıt Ürününün belirtilen mahalle nakliyesi Yüklenici’ 

ye ait olup, İdare’ye bağlı bulunan SSY istasyonlarının veya 

birimlerinin mahalleri Ek-C de verilmiştir. 

Yüklenici firma Akaryakıt nakliyesini kendisi yapacak ise Ka

rayolları Taşıma Yönetmeliğine göre yüklenici firmanın K1 v

eya K2 Taşıma Yetki Belgesini; 

Yüklenici firma akaryakıt teslimini dışarıdan temin edeceği t

ankerler ile yapacak ise K1 yetki belgesine sahip bir nakliye f

irması ile sözleşme yapacak ve bu sözleşmenin aslını veya not

er tasdikli suretini teklif dosyasında sunacaktır. 

Yüklenici firma; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınma

sı Hakkında Yönetmelik gereğince SRC 5 belgesine sahip tan

ker şoförü istihdam edecektir. SRC5 belgesi sahibi şoförün S

GK işe giriş belgesinin idareye gösterilmesi şarttır. 

Mer’i mevzuata göre söz konusu hizmet için gereken tüm şar

tların (Güvenlik danışmanı bulundurma, Marker görevlisini 

nsı sahipleri, lisanslarına işlenmiş olması şartıyla kendi araçl

arı ile taşıma yapabileceklerdir. 

İdari yönden Batman Hava Limanına bağlı bulunan SSY (Se

yrüsefer Yardımcı) istasyonlarının veya birimlerin sözleşme s

üresi içerisinde İdari yönden başka bir Hava Liman/ Meydan

a bağlanması durumunda Yüklenici İdarenin talimatına göre 

hareket edecektir. 

Akaryakıt Ürününün belirtilen mahalle nakliyesi Yüklenici’ 

ye ait olup, İdare’ye bağlı bulunan SSY(Beşiri Radar) istasyo

nlarının veya birimlerinin mahalleri Ek-C de verilmiştir. 

Yüklenici firma Akaryakıt nakliyesini kendisi yapacak ise Ka

rayolları Taşıma Yönetmeliğine göre yüklenici firmanın K1 v

eya K2 Taşıma Yetki Belgesini; 

Yüklenici firma akaryakıt teslimini dışarıdan temin edeceği t

ankerler ile yapacak ise K1 yetki belgesine sahip bir nakliye f

irması ile sözleşme yapacak ve bu sözleşmenin aslını veya not

er tasdikli suretini teklif dosyasında sunacaktır. 

Yüklenici firma; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınma

sı Hakkında Yönetmelik gereğince SRC 5 belgesine sahip tan

ker şoförü istihdam edecektir. SRC5 belgesi sahibi şoförün S

GK işe giriş belgesinin idareye gösterilmesi şarttır. 

Mer’i mevzuata göre söz konusu hizmet için gereken tüm şar

tların (Güvenlik danışmanı bulundurma, Marker görevlisini 
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temin etme, getirip-götürme ve benzeri gibi hususlar)  yerine 

getirilmesi yüklenici firmaya aittir. 

İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinin 

elinde bulunan akaryakıt dağıtım ve taşıma araçlarının trafi

k ruhsatı ile EPDK lisansını noter tasdikli suretleri ihale dosy

asına eklenecektir. 

temin etme, getirip-götürme ve benzeri gibi hususlar)  yerine 

getirilmesi yüklenici firmaya aittir. 

İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinin 

elinde bulunan akaryakıt dağıtım ve taşıma araçlarının trafi

k ruhsatı ile EPDK lisansını noter tasdikli suretleri ihale dosy

asına eklenecektir. 

 

 

TEKNİK ŞARTNAME  

Teknik şartnamede değişiklik yapılmamıştır. 

 

SÖZLEŞME TASARISI 

Sözleşme tasarısında değişiklik yapılmamıştır. 

 

TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP 

Teknik şartnameye verilecek cevaplarda değişiklik yapılmamıştır. 
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