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SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sayı   : 59760180-930-E.2001 27/11/2019
Konu : Teklif Mektubu (Akaryakıt Alımı - Katkılı 

Motorin)

İLGİLİ FİRMALARA

Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Genel 
Havacılık İşletmesinde kullanılmak üzere aşağıda yazılı akaryakıt alımı, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır. 

Söz konusu akaryakıtın firmanız tarafından temini mümkün ise ekteki şartnameye göre teklifinizi 
29.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü satın 
alma birimine ulaşmak üzere faks, posta, e-posta veya elden göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Prof.Dr. Aydın MISIRLIOĞLU

Rektör Yardımcısı

İDARİ ŞARTNAME
1. Teklif mektuplarınızın imzalanması ve kaşelenmesi zorunludur.
2. Alınacak hizmet ile ilgili teknik bilgiler ektedir
3. Teklife Türk Lirası (TL) olarak ve KDV hariç fiyat teklifi verilecektir.

TEKLİF VEREN FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı :
Firma Adresi :
Firma V.K.N. : Firma Kaşe – İmza :

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S. 

No. İş Kaleminin Adı ve Açıklaması Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyatı

1 Akaryakıt (Katkılı Motorin) Litre 2.000

TOPLAM TUTAR (KDV Hariç)

Ek: Akaryakıt Teknik Şartname (Motorin) (2 sayfa)

27/11/2019 İşletme Müdürü Kadir CENG

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/11/2019-E.2001

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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A. GENEL HUSUSLAR 

1. Alım Konusu Malın Miktarı ve Türü: 2.000 (İki Bin) Litre Katkılı Motorin (Alım konusu 

malların türüne ilişkin olarak verilen isimler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 

belirlenen resmi isimlerdir.)  

2. Satın alınacak olan akaryakıt 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatında 

belirlenen teknik düzenlemeler ve standartlara uygun olacaktır. 

3. İdare, ücreti Yükleniciye ait olmak üzere, çeşitli akaryakıtın yürürlükteki teknik 

düzenlemeler ve standartlara uygun olup olmadığının tespiti için numune analizi 

yaptırmaya yetkilidir. Numune analizi neticesinde, yürürlükteki teknik düzenlemeler ve 

standartlara uygun olmadığı tespit edilen çeşitli akaryakıtın bedeli Yükleniciye 

ödenmeyecektir. Uygun olmadığı tespit edilen ürün nedeniyle oluşabilecek arızalardan 

Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu nedenle idarenin uğrayacağı tüm zararlar Yükleniciden 

tazmin edilecektir. 

4. Yüklenici, Üniversitemizce ihtiyaç duyulan çeşitli akaryakıtın teminini aksattığı takdirde, 

ihtiyaç duyulan çeşitli akaryakıt Üniversitemizce başka bir yerden temin edilebilecektir. Bu 

nedenle oluşabilecek fiyat farkı, Yükleniciden tahsil edilecektir. Alım konusu çeşitli 

akaryakıtın mevzuat gereği kullanımdan kaldırılıp, yerine yeni bir ürünün tespit edilmesi 

durumunda, yeni ürün sözleşme bedelini aşmayacak şekilde sözleşme kapsamında 

Yükleniciden temin edilebilecektir. 

5. Alım konusu çeşitli akaryakıtın mevzuat gereği kullanımdan kaldırılıp, yerine yeni bir ürün 

tespit edilmemesi durumunda ise İdare tarafından tespit edilecek yeni ürün sözleşme 

bedelini aşmayacak şekilde sözleşme kapsamında Yükleniciden temin edilebilecektir. 

6. Yüklenicinin, yetkili satıcılık belgesi veya bayilik sözleşmesi olması gerekmekte ve talep 

edilmesi halinde idareye teslim edilecektir. 

B. ÇEŞİTLİ AKARYAKIT ALIMINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

1. Alım yapılacak akaryakıt, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlanıp yakıt miktarı 

bitinceye kadar yükleniciye ve bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait 

istasyonlardan, Üniversitemize ait ve önceden plakaları bildirilen araçlara teslim 

edilecektir. 

2. İhale uhdesinde kalan yüklenici ile sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmeye ait her türlü vergi 

ve harç yükleniciye aittir.  

3. Teslim alma, teslim etme, muayene ve kabul işlemleri ve bunlara ait belge, rapor ve 

tutanaklar, akaryakıtların kullanıldığı Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak / 

düzenlenecektir. 

4. Akaryakıt istasyonu pompasından alınacak akaryakıt için düzenlenen pompa bilgi fişinin 

bir nüshası idareye (ilgili birim) teslim edilecektir.  Ayrıca seri numaralı ve alınacak 

akaryakıtın cinsi, miktarı, birim fiyatı ve tutarı, deposuna akaryakıt doldurulan taşıtın plaka 
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numarası, kilometresi, akaryakıtın alındığı tarih, teslim alanın ve teslim edenin adı-soyadı 

imzası vb. bilgileri içeren belge iki nüsha (1 asıl, 1 suret) olarak düzenlenecektir. 

5. Akaryakıt alım detayları faturalarla birlikte ve her faturanın eki olarak Yüklenici tarafından 

İdareye (ilgili birim) verilecektir. 

6. İdareye ait veya kiralanacak taşıtlarda, alınan akaryakıttan dolayı meydana gelebilecek 

arızalardan Yüklenici sorumlu olacak ve arıza bedeli Yükleniciden tahsil edilecektir. 

7. İhale üzerine kalan yüklenici, İdare tarafından talep edilmesi halinde plakaları bildirilen 

araçlara akaryakıt istasyon pompalarından yakıt teslimi yapacaktır. Teslim edilecek 

yakıtlar, taşıt tanıma ya da fiş karşılığı yapılacak olup aylık toplam tüketim miktarı faturası 

düzenlenecektir. 

8. Fiyat farkı uygulanacak olup “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan 

Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Esaslar” çerçevesinde işlem yapılacaktır. 


