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ÖN BİLGİ
İşbu doküman seti ve ekleri (Teklif Alma Genel Şartnamesi), ihale veya doğrudan temin öncesi
“İstekliler” veya “Tedarikçiler” den talep edilecek mal/hizmet/yapım işlerine yönelik detaylı içerikleri
ve BIL taleplerini ortaya koymaktadır. İstekliyle/Tedarikçiyle iş ilişkisi tesis edildiğinde, bu doküman
setinin içeriği asgari sözleşmeyi oluşturacaktır.
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I-İDARİ HUSUSLAR
1.

İHALE KONUSU
İşbu ihalenin konusu; EK-1’deki teknik şartname doğrultusunda BIL’in 7 farklı lokasyonundaki tank ve
depolarına 3 yıl süre ile motorin ve türevi akaryakıtın dökme olarak teminidir.

2.

TANIMLAR ve KISALTMALAR
BIL
HPBH
CMT
İSTEKLİ
YÜKLENİCİ
SEÇ
TSE
ISO
BTC Co.
KKD
KDV
ÖTV
EPDK
LT
TŞ
TAGŞ
BIL Tesisleri;
PT1
PT2
PT3
PT4
IPT1
IPT2
CMT

3.

: BOTAŞ International Limited Türkiye – Ankara Şubesi
: Ham Petrol Boru Hattı
: Ceyhan Deniz Terminali
: Teklif Sunacak Olan Firma
: Hizmet Sunacak Olan Firma
: Sağlık Emniyet Çevre
: Türk Standartları Enstitüsü
: International Organization for Standardization
: Bakü Tiflis Ceyhan Company, BIL’in müşterisi
: Kişisel Koruyucu Donanım
: Katma Değer Vergisi
: Özel Tüketim Vergisi
: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
: Litre
: Teknik Şartname
: Teklif Alma Genel Şartnamesi
: Ilgar Dağı Mevkii, Posof, Ardahan
: Çöğenler Mevkii, Pasinler, Erzurum
: Başköy Mevkii, Çayırlı, Erzincan
: Yeşilyurt Mevkii, Altınyayla Sivas
: Geben Kasabası Mevkii, Andırın, Kahramanmaraş
: Merkez Büyükbağa Tepeköyü, Kars
: Haydar Aliyev Deniz Teminali, Gölovası Mevkii, Ceyhan, Adana

İŞİN KAPSAM VE YERİ
BIL’in aşağıda sayılı 7 farklı lokasyonundaki tank ve depolarına 3 yıl süre ile motorin ve türevi
akaryakıtın dökme olarak teminidir
PT1
: Ilgar Dağı Mevkii, Posof, Ardahan
PT2
: Çöğenler Mevkii, Pasinler, Erzurum
PT3
: Başköy Mevkii, Çayırlı, Erzincan
PT4
: Yeşilyurt Mevkii, Altınyayla Sivas
IPT1
: Geben Kasabası Mevkii, Andırın, Kahramanmaraş
IPT2
: Merkez Büyükbağa Tepeköyü, Kars
CMT
: Haydar Aliyev Deniz Teminali, Gölovası Mevkii, Ceyhan, Adana

4.

İŞ SAHİBİ BIL’E İLİŞKİN BİLGİLER
4.1. Yazışma Adresi:
BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED Türkiye-Ankara Şubesi
Bahçelievler Mah. 279. Cad. NO:2 06830 Gölbaşı ANKARA
İlgili Kişi: Emrah ŞEKERLİ, emrah.sekerli@bil.gov.tr, Tel: 0312 666 1200/849869
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4.2. İhalenin Yapılacağı Yer:
Bahçelievler Mah. 279. Cad. No:2 06830 Gölbaşı/ANKARA
5.

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
İhalemiz kapalı zarf ile teklif alma şeklinde açık ihale olacaktır, teklifler son teklif verme tarih ve saatine
kadar 4.1 maddesinde belirtilen yazışma adresimize posta, kargo vb. ile gönderilebileceği gibi elden de
teslim edilebilecektir.
Son Teklif Tarihi: 30.09.2020 saat: 15.00’tir.
İhale komisyonu 4.2 maddesinde belirtilen adreste toplanacak ve teklif açılışlarını yine bu adreste
yapacaktır.
Teklif; virgülden sonra 4 basamak olacak şekilde indirim oranı olarak aşağıdaki ibare ile verilecektir.
Dökme Akaryakıt Temini Teklif Edilen İndirim Oranı: % ..,....
İstekliler tekliflerini, EPDK tarafından açıklanan “En Yüksek Hacimli 8 Firmanın İstanbul İli Avrupa Yakası
Ortalama Motorin Fiyatı”ndan KDV ve ÖTV düşüldükten sonra kalan rakama uygulanacak yüzdelik
indirim oranı olarak verecekler ve değerlendirme bu orana göre yapılacaktır.
(https://bildirim.epdk.gov.tr/bildirim-portal/faces/pages/tarife/petrol/yonetim/bultenSorgula.xhtml)

Verilecek indirim oranı;
-

Ürün dolumunun yapıldığı tarihteki EPDK’nın açıkladığı ortalama fiyattan KDV ve ÖTV düşüldükten
sonra kalan rakam üzerinden uygulanarak fatura kesilecektir.
Sözleşme süresince (3 yıl) geçerli olacaktır.
Sözleşme süresince piyasaya sürülecek motorin türleri içinde geçerli olacaktır.
EPDK tarafından SÖZLEŞME süresi içerisinde YÜKLENİCİ aleyhine tavan fiyat uygulamasına geçilmesi
durumunda tavan fiyat uygulamasının başladığı tarih itibariyle YÜKLENİCİ’nin kâr marjındaki düşüş
oranında SÖZLEŞME’de YÜKLENİCİ mağduriyetini önleyici güncelleme yapılacaktır. Tavan fiyat
uygulamasının kaldırıldığı tarihten sonra SÖZLEŞME’de belirtilen indirim oranı uygulanmaya devam
edilecektir.

Herhangi bir taahhüt içermemekle birlikte önceki yılların tüketim miktarları gözönüne alınarak
planlanan/tahmini yakıt alım miktarı yıllık 1.800.000 LT olarak belirlenmiştir.
Tek seferlik en az sipariş miktarı CMT için 5.000 LT diğer BIL Tesisleri için 20.000 LT olacaktır. Nakliye
masraflarını karşılamak suretiyle BIL, bu miktarların altında da sipariş verebilir. Bu tutaraların üzerindeki
siparişlerde nakliye masrafları Yüklenciye aittir.
Verilen siparişler en geç 96 saat içerisinde teslim edilecektir.
6.

İHALE DOKÜMANI
6.1. İhaleye Katılım İçin Gerekli Belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri (asıllarını/noter onaylı
suretlerini/BIL tarafından onaylanmış suretlerini) teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.
6.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik

posta adresi.
6.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.
6.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
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Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

6.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.1.4. TAGŞ 8.1. maddesinde açıklandığı şekilde nakit teminat veya teklif tarihinden itibaren en az

4 (dört) ay süreli banka geçici teminat mektubu
6.1.5. Akaryakıt tanker filosu araç bilgileri yada alttaşeron firma ve araç parkı listesi,
6.1.6. Ürün dolumu yapılan Akaryakıt Terminal Ağı (açık adresleri) listesi,
6.1.7. İhale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan “SGK Borcu Yoktur Belgesi”
6.1.8. İhale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan “Vergi Borcu Yoktur Belgesi”
6.1.9. İSTEKLİ’nin KİK yasaklılar listesinde olmadığına dair yazılı beyanı
6.1.10. İSTEKLİ’nin son 5 yıl içerisinde ihale konusu işlerle ilgili referansları,
6.1.11. İhalenin yapıldığı yıldan önceki kesinleşmiş yılsonu mali tablolarını ve dipnotlarını da içeren

kurumlar vergisi beyannamesi (En az bir mali yıl bitirmiş olma kriteri).
6.1.12. Tüm sayfaları kaşeli imzalı şekilde TŞ ve TAGŞ,

6.2. İhale Dokümanında Açıklama Yapılması
6.2.1.

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, 24.09.2020 tarihine kadar yazılı olarak açıklama talep
edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde BIL tarafından yapılacak yazılı açıklama, ihale

dokümanını alan ve iletişim bilgilerini bildiren tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü
mektupla, faks yoluyla veya e-posta ile gönderilir veya imza karşılığı elden verilir.
6.2.3. İhale süresince, ihale ile ilgili açıklama ve bildirimlerin yapılabilmesi ve İSTEKLİ ile her türlü

iletişimin sağlanabilmesini teminen İSTEKLİ’ler ihale şartnamelerinin ellerine ulaşmasını
müteakip, söz konusu ihalemizi takip edecek ilgili personelinin telefon, fax ve cep telefonu
numaraları ile e-posta adreslerini BIL’e e-posta ve/veya faks ile bildireceklerdir.
6.3. İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması
6.3.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin

hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya
eksikliklerin BIL tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde
ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
6.3.2. Yapılan değişiklikler isteklilerin tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla, faks yoluyla

veya e-posta ile gönderilir veya imza karşılığı elden verilir.
6.3.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması

halinde BIL ihale tarihini erteleyebilir.
6.3.4. İhale tarihinin ertelenmesi durumunda, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan

isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır.
6.4. İhale Saatinden Önce, Son Teklif Verme Tarihinin Uzatılmasında veya İhalenin İptal Edilmesinde
BIL’in Serbestliği
İhale/temin konusu iş, istisna hükümleri gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.
Bu sebeple BIL ihaleyi dilediği şartlarda ve fiyatta, dilediği firmaya vermekte, ihalenin son teklif
verme tarihini uzatmakta veya ihaleyi iptal etmekte özgürdür. İhalenin iptal edilmesi veya ihale son

Sayfa 6 / 18

BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED

BIL-SBC-TRN-2020-2061 Rev.000

teklif verme tarihinin uzatılması nedeniyle ve/veya ihale sonuçlarına göre isteklilerce BIL’den
herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
7. İHALE TEKLİFLERİ
7.1. Tekliflerin Sunulma Şekli
7.1.1. Teklif Mektubu ve ihaleye katılabilme şartı olarak bu iş bu şartname 6.1. maddesinde

istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı, tebligata esas açık adresi ve aşağıdaki şekilde teklifin hangi işe ait olduğu ile
referans numaraları yazılacaktır. Zarfının içinde yukarıda istenenlerin dışında katalog,
tanıtım broşürü gibi herhangi bir doküman, zarf vb. bulunmayacaktır.
“TEKLİF MEKTUBUDUR”
SI NO

: 2020-2061

KONU

: DÖKME AKARYAKIT TEMİNİ

İHALE VADESİ

: 30.09.2020, Saat: 15.00

7.1.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar BIL’e (tekliflerin sunulacağı yere)

teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez.
7.1.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta, kargo ile gönderilebiliceği gibi elden de teslim

edilebilir. Posta veya kargo ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale
saatine kadar BIL’e ulaşması şarttır.
7.1.4. Verilen teklifler ihalenin şartları BIL tarafından değiştirilmediği sürece herhangi bir sebeple

geri alınamaz ve değiştirilemez.
7.1.5. Teklif verme süresinin uzatılması halinde, BIL ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı

tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarihine kadar
uzatılmış sayılır.
7.2. Teklifin Dili
Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde
sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu
durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
7.3. Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği
7.3.1. Teklif zarflarının içinde yer alacak ve ayrı bir zarf içinde teslim edilecek teklif mektuplarının,

aşağıda belirtilen şartları karşılayacak şekilde yazılı, kaşeli ve imzalı olarak sunulması
zorunludur.
7.3.2. İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
7.3.3. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
7.3.4. Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
7.3.5. Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce

imzalanmış olması,
7.4. Tekliflerin Geçerlilik Süresi
7.4.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale vadesinden itibaren en az 4 (dört) ay olmalıdır.
7.4.2. İhtiyaç duyulması halinde BIL, teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin

en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunabilir.
İstekli, BIL’in bu talebini kabul veya reddedebilir.
7.5. Teklif Fiyatına Dahil Olan Masraflar
7.5.1. İstenilen özelliklerde akaryakıtın temini, BIL tesislerindeki tank ve ekipmanlara

ikmali/boşaltımı, ürün özelliklerine ilişkin sertifika/lisans, kantar, ölçüm, analiz vb. TŞ’de
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belirtilen tüm masraflar birim fiyata dahildir.
7.5.2. BIL’in yapacağı tek ödeme alınan yakıttan KDV, ÖTV ve anlaşılan indirim oranı düşüldükten

sonra kalan tutar olacak, bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
8. TEMİNATLAR
8.1. Geçici Teminat
8.1.1. İstekliler minimum 250.000 TL (İki yüz elli bin Türk Lirası), tutarında, en az 4 (dört) ay süreli

ve Ek-2’deki formatta geçici teminat vereceklerdir.
8.1.2. Bu bedellerin altında, daha kısa süreli geçici teminat veren veya Kabul edilebilir bir geçici

teminat vermeyen İSTEKLİ’lerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8.1.3. Nakit teminatların BIL’in Vakıfbank Ceyhan Şubesi nezdinde ki aşağıda detayları verilen

hesabımıza yatırılması ve teminat yattığına dair dekont aslının teklif ile birlikte ibrazı
gerekir.
Döviz
TL

IBAN
TR33 0001 5001 5800 7294 5933 48

8.2. Geçici Teminatın İadesi ve Kati Teminata İlişkin Bilgiler
8.2.1. İhaleyi kazanan İSTEKLİ’nin geçici teminatı; minimum 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası)

tutarında kati, süresiz ve Ek-3’te örneği verilen kati teminat mektubunun banka teyit yazısı
ile birlikte BIL’e sunulup, ilgili SÖZLEŞME’nin İSTEKLİ tarafından imzalanmasını müteakip
iade edilir. Diğer İSTEKLİlere ait teminatlar ise ihalenin sonuçlanmasını ve SÖZLEŞME’nin
imzalanmasını müteakip hemen iade edilir.
8.2.2. Geçici teminatın iadesi, İSTEKLİ’ye, yetkili temsilcisine veya ilgili bankaya imza karşılığı elden

veya kargo vasıtasıyla teslim edilmek suretiyle yapılır.
8.2.3. Kati teminat mektubu, SÖZLEŞME’nin imzalanması ile birlikte BIL’e sunulacaktır.
8.2.4. Kati teminat mektubu, SÖZLEŞME’nin sona ermesi sonrasında, işin SÖZLEŞME hükümlerine

göre süresinde ve talep edildiği gibi gerçekleştirildiğine dair BIL yetkililerinin vereceği
rapora ve YÜKLENİCİ’nin SÖZLEŞME’nin sona erdiği tarihten sonraki tarihi taşıyan “SGK
Borcu Yoktur” ve “Vergi Borcu Yoktur” belgelerini BIL’e sunmasını müteakip 30 (otuz) gün
içerisinde YÜKLENİCİ‘ye iade edilecektir.
8.2.5. YÜKLENİCİ’nin yapılacak SÖZLEŞME kapsamı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya

SÖZLEŞME’nin YÜKLENİCİ’den kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi durumunda kati
teminat mektubu BIL lehine irat kaydedilir.
8.3. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
8.3.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

-

Tedavüldeki Türk Parası

-

Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

8.3.2. İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların

düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
8.3.3. Her ne surette olursa olsun, BIL tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine

ihtiyati tedbir konulamaz.
9. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
9.1. Tekliflerin Açılması
Teklifler, ihale tarihinde, ihale komisyonu tarafından, teklif açılışına katılmak isteyen firma temsilcileri
huzurunda açılacaktır. Teklif açılışına teklif veren firma temsilcisi olarak en fazla 1 (bir) kişi
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katılabilecektir. İhale tarihinde, pandemi salgın gereğince BIL sağlık ve emniyet birimlerince
alınabilecek tedbirler kapsamında, firma temsilcilerinin iştiraki yerine, temsilcilere yazılı bildirim de
yapılabilir.
9.2. Tekliflerin Ön Değerlendirilmesi
9.2.1. İstekliler, teklif verdikten sonra tekliflerinden geri dönemez. İstekliler tekliflerini geri

çekmeleri ya da çekmek istemeleri durumunda geçici teminatları BIL lehine irat kaydedilir.
İstekliler bu durumda hiçbir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.
9.2.2. Tekliflerin ön değerlendirilmesi, BIL tarafından kurulacak ihale komisyonunca incelenerek

yapılacaktır. Tekliflerinde eksiklikler görülen firmaların teklifleri reddedilebilir. Ancak ihale
usul ve esasını etkilemeyecek nitelikteki eksikliklerde; BIL dilediği takdirde bu eksikliklerin
tamamlanması için firma veya firmalara ek süre tanıyabilir. Komisyonun değerlendirme
sonuçları ihalenin tasdîki anlamına gelmez.
9.3. En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
9.3.1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde en avantajlı teklif; fiyat dışındaki unsurların da

dikkate alınması esasına göre belirlenecektir.
9.3.2. TAGŞ’nin 6.1 maddesi ile istenen belgeleri sağlayamayan 5.3. maddesinde istendiği şekli ile

teklif vermeyen istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
9.3.3. Komisyonun değerlendirme sonuçları ihalenin tasdiki anlamına gelmez.
9.3.4. Tekliflerin ticari değerlendirmesi teknik açıdan yeterli ve uygun görülen firmalar arasında

KDV ve ÖTV hariç olarak verilecek indirim oranı üzerinden yapılacaktır.
9.4. İhale Sonucunun Onayı
9.4.1. Komisyonun değerlendirme sonuçları BIL yetkili mercilerinin onayına sunulur. İhale söz

konusu onaydan sonra kesinleşir. İhale, BIL prosedürlerine ve yapılan uluslararası anlaşma
şartlarına bağlı olarak yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır.
10. İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI
10.1. İhale Sonucunun Bildirimi ve Sözleşmeye Davet
BIL yetkili kişi ve kurulları tarafından onaylanan ve kesinleşen ihale kararı ve sözleşmeye davet, üzerine
ihale yapılana bildirilecektir. Tebligatın ilgiliye, gerekirse faks ile yapılmasını ilgili peşinen kabul etmiş
sayılacak ve bu halde tebligat yasal olarak yapılmış sayılacaktır. BIL tarafından ihale kararlarının iptal
edilmesi halinde de durum İSTEKLİ’ye aynı şekilde bildirilecektir.
10.2. Sözleşme İmzalanması, Vergi Resim ve Harçlar
10.2.1. İSTEKLİ, ihale sonucunun onayı ile sözleşme yapılması kararının kendisine tebliğinden

itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde TAGŞ’de belirtilen kesin ve süresiz teminatı
vererek sözleşme imzalamak ile mükelleftir.
10.2.2. Yapılacak sözleşme münhasır bir sözleşme olmayacak, BIL dilediği zaman sözleşme kapsamı

hizmetleri farklı firmalardan temin edebilecektir.
10.2.3. Sözleşmeye ilişkin doğabilecek her türlü vergi, resim ve harçlar İSTEKLİ’ye aittir.

10.3. Sözleşme İmzalamaktan İmtina
10.3.1. İSTEKLİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde, geçici teminatı cezai şart olarak

BIL lehine irat kaydedilir.
10.3.2. İhale üzerinde kalan İSTEKLİ’nin yapılacak sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine

getirmemesi durumunda, İSTEKLİ’nin kesin teminatı irat kaydedilir ve ihale ikinci firmaya
verilir ya da yenilenir.
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11. BİLGİLENDİRME ve VERİLERİN KORUNMASI
11.1. Gizlilik
İSTEKLİ ihale sonucu yapılan sözleşmeyi ifşa etmeyecek ve/veya BIL’den temin ettiği herhangi bir
dokümanı veya bilgiyi BIL’in yazılı rızası olmadan üçüncü şahıslara vermeyecektir.
12. YASAKLAR
12.1. İhale ve devam eden süreçte;
12.1.1. Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
12.1.2. Yapılan ihalede isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek ve

istekliler arasında anlaşmayı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin
doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,
12.1.3. İhale işlemlerinde sahte belge kullanmak ve kullanmaya teşebbüs etmek
12.1.4. Taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek,
12.1.5. Taahhüdünü yerine getirirken BIL’e zarar verecek işler yapmak,
12.1.6. İşin yapılması sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasaktır.
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II-SÖZLEŞMESEL HUSUSLAR
13.

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
13.1. İşbu SÖZLEŞME bir tarafta;
Bahçelievler Mah. 270. Cad. NO:2 Gölbaşı ANKARA adresinde bulunan BOTAŞ INTERNATIONAL
LIMITED Türkiye – Ankara Şubesi ile
diğer tarafta;
........................................................................................................................................ adresinde
bulunan ............................................................................................................ arasında aşağıdaki
şartlar ile akdedilmiştir.
13.2. Bu SÖZLEŞME’de taraflar ifadesinin kullanıldığı her yerde her iki taraf anlaşılacaktır.
13.3. SÖZLEŞME’de BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED Türkiye - Ankara Şubesi
............................................................................. (YÜKLENİCİ) olarak anılacaktır.

(BIL);

13.3.1. BIL’in

Yazışma Adresi: Haydar Aliyev Deniz Terminali Gölovası Mevkii 01944 Ceyhan/Adana
İletişim Kurulacak Teknik ve İdari Personel Bilgileri:
..................
13.3.2. Yüklenici’nin

Yazışma Adresi:
İletişim Kurulacak Teknik ve İdari Personel Bilgileri:
..................
13.3.3. Bu SÖZLEŞME’de taraflar ifadesinin kullanıldığı her yerde her iki taraf anlaşılacaktır.
13.3.4. Taraflar SÖZLEŞME’nin ....... maddesinde belirtilen adresleri tebligat adresleri olarak

kabuletmiştir. Taraflar adres değişikliğini karşı tarafa usulüne uygun ve yazılı olarak tebliğ
etmekle yükümlüdür. SÖZLEŞME’de belirtilen adreslere yapılan tebligatlar BIL’e veya
YÜKLENİCİ’ye yapılmış sayılır. BIL’e tebligat yapılırken SÖZLEŞME’nin ........ maddesinde
belirtilen adresin başına Satınalma Müdürlüğü ifadesi eklenecektir.
13.3.5. YÜKLENİCİ’nin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa
yapılantebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
13.3.6. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya

elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
14.

SÖZLEŞMENİN KONUSU, SÜRESİ ve YERİ
14.1. SÖZLEŞME’nin konusu; BIL’in 7 farklı lokasyonundaki tank ve depolarına 3 yıl süre ile motorin ve
türevi akaryakıtın dökme olarak temini şartlarının belirlenmesidir.

15.

TANIMLAR
15.1. (Teklif İsteme Genel Şartnamesi ve ekindeki metinlerde yer alan tanımlamalar girecektir)

16.

SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
16.1. Sözleşmenin Dili
Sözleşmenin dili Türkçe’dir.
16.2. Sözleşmenin Bedeline Dahil Olan Giderler
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi
giderleri vb. giderler ile ulaşım, SÖZLEŞME kapsamındaki her türlü sigorta giderleri SÖZLEŞME
Sayfa 11 / 18

BOTAŞ INTERNATIONAL LIMITED

BIL-SBC-TRN-2020-2061 Rev.000

bedeline dahildir.
16.3. Sözleşmenin Ekleri
SÖZLEŞME, ekindeki ihale dokümanları (Teklif İsteme Genel Şartnamesi, Teknik Şartname ve bunların
ekleri) ile bir bütündür. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki
hükümler arasında çelişki olması halinde, sözleşme hükümleri öncelikli olarak dikkate alınacaktır.
17.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
17.1. YÜKLENİCİ işbu SÖZLEŞME ve eklerinin her maddesine harfiyen uyacağını peşinen taahhüt ve kabul eder.
17.2. YÜKLENİCİ söz konusu mal/hizmeti,
-

SÖZLEŞME

-

TEKNİK ŞARTNAME

-

BIL’in ilgili prosedürleri

-

Tüm mevzuat, kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak verecektir.

17.3. YÜKLENİCİ, mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurum-kuruluş veya BIL’in talep edeceği, kendisinde kayıt
altında bulunan bilgileri talep eden kurum-kuruluşa ya da BIL’e vermekle yükümlüdür.
17.4. Herhangi bir taahhüt içermemekle birlikte önceki yılların tüketim miktarları gözönüne alınarak
planlanan/tahmini yakıt alım miktarı yıllık 1.800.000 LT’dir.
17.5. Verilen siparişler en geç 96 saat içerisinde istenilen lokasyona teslim edilecektir.
17.6. Anlaşılan indirim oranı mevcutta kullanılmakta olan tüm motorin türleri için geçerli olacağı gibi, piyasaya
yeni sürülecek türler içinde geçerli olacaktır.
17.7. YÜKLENİCİ, yapılacak işe ait tüm gerekli görülen ve zorunlu olan sigorta işlemlerinden sorumludur.
17.8. Sunulacak ürün (uygulamada bulunan son biçimiyle) TSE Standartlarına, TÜPRAŞ spesifikasyonlarına ve
EPDK’ca belirlenmiş standartlara uygun olacaktır. Ulusal marker bulunması zorunlu olan akaryakıt türlerinde
yeterli şart ve seviyede ulusal marker tatbik edilmiş olacaktır.
17.9. Kış mevsiminde temin edilecek ürünler, akaryakıtın kimyasal özelliğini değiştirmeden ve performans
özelliklerini düşürmeden ürün soğuk akış özelliğini artırıcı ve koruyucu özellikte kışlık katkılı olarak
(uygulanabilir olması durumunda, tercihen -20 ºC’ye kadar etkili) temin edilecektir.
17.10.BIL’in masraf ve sorumlulukları işbu teknik şartnamede BIL tarafından karşılanacağı açıkça belirtilen
hususlarla sınırlı olup, ürünlerin BIL tesislerindeki tank ve ekipmanlara ikmaline (yerinde boşaltılmasına)
kadar doğacak her türlü masraf, söz konusu işin ifası ve sorumluluğu Yüklenici’ye aittir.
17.11.Yüklenici, işbu şartnamede belirtilen tüm şartlar ve yükümlülüklerin eksiksiz sağlanmasından ve belirtilen
hizmetin eksiksiz ve zamanında ifasından sorumludur.
17.12.İşbu sözleşmedeki hiçbir işlem, BIL’in istihdam ettiği kendi personelinin haklarını kısıtlamaz,
yükümlülüklerini genişletmez. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu teknik şartnamede sağlanan hak ve
yükümlülükler, BIL ile Yüklenici arasındaki ilişkiye münhasır olup, Yüklenici ile yüklenici personeli arasındaki
ilişkiden bağımsızdır ve BIL ile yüklenici personeli arasında herhangi bir istihdam ve/veya temsil ilişkisi
yaratmaz ve yarattığı şekilde yorumlanamaz. Yüklenici, BIL’in personeli ile arasındaki istihdam ilişkisi ile
Yüklenici’nin kendi personeli arasındaki istihdam ilişkisini kıyaslayamaz ve buna ilişkin hak iddiasında
bulunamaz; yüklenici personelinin de bu minvalde bir kıyaslamada ve hak iddiasında bulunmayacağını temin
eder.
17.13.Yüklenici, yürürlükte bulunan mevzuat ile işbu teknik şartnameden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve
eksiksiz yerine getirmeyi ve gerekli önlemleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal
vermemek adına, yapılacak sözleşme kapsamında Yüklenici, kendisinin veya personelinin kasıtlı veya kasıtsız
her türlü kusur, ihmal veya dikkatsizliği sonucu doğacak idari, kanuni, cezai vb. işlem/cezalardan,
personelinin neden olacağı tüm kaza, olay, ceza, trafik cezası vb. durumlarından ve BIL’in personeline
ve/veya diğer tüm varlıklara (bina, ekipman, araç, yol vb.) çevreye ve üçüncü kişilere verilebilecek tüm zarar
ve hasarlardan doğrudan ve dolaylı olarak sorumludur.
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17.14.Yüklenici, hizmetleri yerine getirmek için gerekli olan her türlü bildirim, izin, onay, ruhsat alınması ve benzeri
yükümlülüğüne zamanında ve eksiksiz uymayı ve mevzuat uyarınca Yüklenici’nin yükümlülüğünde olan
başvuru ve tescil işlemlerini gecikmeksizin ve kanuni sınırlar içindeki sürelere uygun hareket ederek yerine
getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kanuni sınırlara aykırı hareketlerinden dolayı BIL hiçbir sorumluluk
kabul etmemektedir.
17.15.BIL, ürün siparişlerini telefaks, Yüklenici’ye ait elektronik yazılım veya BIL ve Yüklenici tarafından ortak
mutabakata varılacak farklı bir yöntemle Yüklenici’ye bildirecektir.
17.16.Ürünlerin nakli, ürün dolum tesislerinden BIL tesislerinde yerinde boşaltıma kadar Yüklenici tarafından
sağlanacaktır. Ürünlerin nakliyesi için gerekli olan her türlü izin ve lisanslar kanunlara uygun şekilde Yüklenici
tarafından sağlanacak olup, oluşacak masraflar Yüklenici’ye aittir.
17.17.Yüklenici, BIL’in ürün siparişlerini; talep edilen ürün miktarı, çeşidi ve aynı anda talep edilebilecek farklı ürün
kombinasyonlarının sevkiyatına uygun araç(lar)ı kullanarak zamanında karşılayacaktır. Bu kapsamda,
mücbir sebepler (ulaşım yollarının hava ve yol şartları nedenlerinden dolayı kapalı kalması vb. gibi)
haricinde; Yüklenici, BIL tarafından bildirilen akaryakıt taleplerini, talebin kendisine bildirilmesini müteakip
en geç 96 (doksanaltı) saat içerisinde BIL’in ilgili faaliyet alanına sevk etmekle yükümlüdür.
17.18.Tek seferlik minimum ürün sipariş miktarı PT1, PT2, PT3, PT4, IPT2 ve IPT1 (bkz. 1.2) için yirmi bin (20,000)
litre; CMT için beşbin (5,000) litre olacaktır. BIL, bununla beraber, ihtiyaç şartları doğrultusunda oluşacak
ilave nakliye maliyetlerini karşılamak üzere belirtilen miktarların altında ürün sipariş etme hakkına sahiptir.
17.19.Tankerlerin dolum ve boşaltılmasında kullanılan tüm vanalar ile tanker gözü kapakları üzerinde koptuğu
zaman bir daha kullanılması mümkün olmayan tek kullanımlık özel plastik mühürler kullanılacaktır. Bu
mühürlerin üzerinde seri numaraları ve firmanın tanıtıcı amblemi bulunacaktır. Boşaltma öncesi mühürlerin
açılma işlemi BIL personeli nezaretinde yapılacaktır. Mühürlerin birinin bile herhangi bir şekilde deforme
olduğunun tespiti halinde; BIL ve Yüklenici tarafından ortaklaşa düzenlenecek bir tutanak ile uygunsuzluk
kayıt altına alınacak ve ürün nakliyesini yapan araç sürücüsü ya da firma yetkisi tarafından onaylanmak
suretiyle düzenlenecek tutanak taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır. Bu tür durumlarda ürün boşaltma
işlemi gerçekleştirilmeyerek, o tankerin getirdiği ürün teslim alınmayacaktır.
17.20.Ürün teslimatı, tankerdeki akaryakıtın tamamen boşaltımı usulüyle gerçekleşecektir.
17.21.Sevk edilen ürünler, BIL tesisleri içerisinde bulunan çeşitli akaryakıt tanklarına ve BIL ekipmanları
(jeneratörler, römorkörler, sabit tanklar vb.) Yüklenici tarafından ikmal (doldurularak teslimat) depolarına
yerinde boşaltılarak teslim edilecektir.
17.22.Aksi BIL tarafından belirtilmediği müddetçe, ürün teslimatı öncesinde tüm tankerler BIL’in gözlem ve
nezareti altında BIL tesislerine yakın kantarlarda tartılacaktır. Tanker ürünü boşalttıktan sonra aynı
personeller nezareti altında boş tanker tartılarak teslim alma fişi kesilecek ve fiş BIL’e teslim edilecektir. Tüm
tartı masrafları Yüklenici’ye aittir.
17.23.Aksi BIL tarafından belirtilmediği müddetçe, ürün teslimatı gün ışığında ve boşaltımın gerçekleşeceği BIL
tesisinin mesai gün ve saatleri içerisinde (CMT ve IPT2 tesisleri mesai gün ve saatleri hafta içi mesai günleri
ve 08:00-17:00 saatleri arası; diğer BIL tesislerinin mesai gün ve saatleri ise haftanın tüm günleri ve 07:0017:00 saatleri arasıdır.) gerçekleşecektir.
17.24.Ürün ikmali yapacak tankerler, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması
Hakkındaki Yönetmelik vb. yürürlükte olan tüm akaryakıt nakil hükümleri ile teknik şartnamenin “Ek.1 BIL
Minimum Araç, Donanım ve Avadanlık Standartları” bölümünde belirtilen gerekliliklere haiz ve uygun
olacaktır. Ürünler, ilgili mevzuat tarafından belirlenen lisans ve şartlara uygun olarak nakledilecektir.
17.25.Ürünün sevki ve yerinde boşaltımı (ikmali) gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan personel Yüklenici tarafından
temin edilecektir.
17.26.Akaryakıt tankeri şoförlerine ilişkin personel ödemeleri sorumluluğu Yüklenici’ye aittir.
17.27.Yüklenici personelleri 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun şekilde sigortalı olarak istihdam edilecektir.
17.28.Personel, başta T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere, ilgili Bakanlık,
Kurum ve Kuruluşlar tarafından yayımlanan veya sözleşme yürürlük süresi içerisinde uygulamaya geçecek
tüm mevzuata (Karayolları Trafik Yönetmeliği, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki
Yönetmelik vb.) uygun ve bu kapsamda doğacak gerekliliklere haiz olacaktır.
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17.29.Personel, BIL tesisleri içerisindeki faaliyetleri (araç kullanımı, akaryakıt boşaltımı vb.) sırasında BIL tarafından
belirlenen güvenli sürüş kurallarına ve ilgili prosedürlerine uygun hareket edecektir. Personel, eğitim
maliyetleri BIL’e ait olmak üzere, BIL tarafından gerekli görülen BIL’in temel İSG (SE) gereklilikleri eğitimine
katılmakla yükümlüdür.
17.30.BIL, yüklenici personelini belirsiz tarihlerde ve rastgele uyuşturucu ve alkol testlerine tabi tutma hakkına
sahiptir. Yüklenici personeli test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda, Yüklenici, bu personeli yerine
başka bir personel görevlendirmekle yükümlüdür.
17.31.Yüklenici, personelinin iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü emniyet tedbirlerini bizzat almakla
yükümlüdür. İlgili tedbirlerin alınmamasından doğacak maddi, manevi, cezai ve her türlü hukuki sorumluluk
münhasıran Yüklenici’ye aittir. Yüklenici ve personeli yapılacak sözleşme yürürlük süresince teknik
şartnamenin “Ek.2 İSG (SE) Gereklilikleri” bölümüne uygun hareket edecek ve bu şekilde çalışacaktır.
17.32.Yüklenici, personel istihdamı ve görevlendirilmesine ilişkin; başta İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, gerekmesi durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile, ilgili Tüzük, Yönetmelik ve
Tebliğlerde belirtilen hükümler olmak üzere, mevzuat gereği zorunlu her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
Yüklenici, kanunda da belirtildiği üzere bir İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmakla veya bu hizmeti
OSGB’ler üzerinden kanuna uygun olarak almakla ve bununla ilgili yasal tüm belgeleri (tüm personelin eğitim
kayıtları, sağlık raporları, risk değerlendirmeleri vb.) çalışmaya başlamadan önce ve çalışma süresince her
istenildiğinde BIL yönetimine sunmakla yükümlüdür. Yüklenici, personelinin tehlikeli şartlar altında
çalışmasına izin vermeyecektir. Yüklenici iş kazalarından korunma tedbirlerini almak ve çalışacağı personele
öğreterek kayıt altına almakla yükümlüdür. Bu kapsamda Yüklenici’nin gerekli sorumluluğunu yerine
getirmemesinden kaynaklanacak her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Yüklenici’ye aittir.
17.33.Yüklenici, BIL tesislerinde akaryakıt ikmali ve boşaltımı yapılırken oluşabilecek her türlü hata, olay, kazadan
ve doğacak maliyetlerden tamamen sorumludur. Döküntü olması durumunda, Yüklenici döküntüyü
temizlemekten ve atıkları yasa/yönetmeliklere uygun şekilde, BIL’in ilgili prosedür ve kuralları çerçevesinde
BIL’in onayı ve yönlendirmesi dahilinde tehlikeli atıkların bertarafını sağlamaktan sorumludur.
17.34.Yağ, akaryakıt vb. sıvı sızıntıları başta olmak üzere, herhangi bir sıvı sızıntısı bulunan araçlar BIL tesislerine
alınmayacaktır (bkz. Ek-1, A. Genel Standartlar, madde 4).
17.35.Yüklenici, yapılacak sözleşme yürürlük süresi içerisinde taraflarca karşılıklı olarak belirlenecek periyotlarda
Akaryakıt Tüketim Raporlarını BIL’e MS Excel formatında elektronik posta yoluyla bildirecektir. Akaryakıt
Tüketim Raporları gönderim sıklığı tercihen onbeşer (15) gün arayla olacaktır. Yüklenici, BIL tarafından talep
edilmesi durumunda, akaryakıt tüketimlerine ilişkin ek-raporlamada bulunacaktır.
17.36.YÜKLENİCİ’nin kasıt, kusur, ihmal, teseyyüp ve tedbirsizliğinden kaynaklanacak her türlü zarar, ziyan, idari
kanuni, cezai vb. tüm işlem/cezaların sorumluluğu ve yükümlülüğü YÜKLENİCİ ’ye aittir.
17.37.YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamında sunacağı ürün ve görevlendireceği personellerinden SÖZLEŞME ve
işin yapılması süresince sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ, personelinin ve / veya bu TEKNİK ŞARTNAME’ gereği
YÜKLENİCİ tarafından yapılan işlerle ilgili şahısların veya YÜKLENİCİ namına iş yapan tüm şahısların,
hatalarından dolayı meydana gelen maddi ve manevi her türlü zarar ve ziyandan, her türlü kanuni, idari ceza
ve işlemlerden YÜKLENİCİ sorumlu olacak, BIL’den maddi manevi herhangi bir tazminat talebinde
bulunmayacak, BIL’in her türlü donanım, demirbaş, malzeme, araç, bina, çevre, ekipman ve diğer mal
varlıklarına verdiği hasar, zarar ve ziyanı karşılayacaktır. BIL bu zarar ve ziyanı YÜKLENİCİ hakedişinden tahsil
edebilir.
17.38.YÜKLENİCİ, personeli olarak çalıştırdığı elemanlarının iş güvenliğini, kanun ve yönetmelikler doğrultusunda
ve BIL’in belirlediği standartlara uygun olarak kendisi sağlayacak ve işle ilgili olarak uyulması gereken tüm
güvenlik kurallarına uyacaktır. Buna aykırı davranmaktan dolayı tahakkuk edecek maddi manevi tazminat
ile cezai ve idari sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir. BIL bu konuda gerek üçüncü kişilere, gerek
istihdam olan personele ve gerekse resmi kurumlara karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
17.39.YÜKLENİCİ, faaliyetlerinde İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı hükümlerine göre çalışacak ve
bunun için gereken her türlü SEÇ önlemini alacaktır. Bu amaçla YÜKLENİCİ hiçbir ihtar ve / veya ikaza lüzum
kalmaksızın gerekli her türlü SEÇ tedbirlerini zamanında alma, kazalardan koruma, usul ve çarelerini
personeline öğretmekle yükümlüdür. Bu itibarla taahhüdün ifası sırasında gerek ihmal, dikkatsizlik ve
tedbirsizlikten, gerekse ehliyetsiz personel çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple meydana gelecek
kazalardan YÜKLENİCİ sorumludur. YÜKLENİCİ meydana gelen her türlü kazayı BIL’e sözlü olarak derhal,
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akabinde ise BIL’e ve ilgili mercilere geciktirmeden YAZILI olarak bildirecektir. Vuku bulacak kazalarda BIL’e
hukuki ve cezai sorumluluk yüklenemeyecektir.

18.

KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
Bu madde boş bırakılmıştır.

19.

YÜKLENİCİ’NİN SÖZLEŞMEYE UYMAMASI HALİ ve CEZALAR
19.1. Bu SÖZLEŞME’de YÜKLENİCİ’nin, taahhütlerinden vazgeçmesi, taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine
getirmediği hallerde; BIL aşağıdaki hakları tek tek veya birlikte kullanabilir.
19.2. YÜKLENİCİ kendi kusuru nedeniyle SÖZLEŞME’nin feshini haklı ve geçerli fesih olarak kabul eder. YÜKLENİCİ,
fesihten dolayı BIL’den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt
eder.
19.3. BIL, YÜKLENİCİ’nin taahhütlerini yerine getirmesi ihtarını iş bu SÖZLEŞME’nin ….. maddesindeki, mail,
telefon veya fax üzerinden yapacaktır.
19.4. YÜKLENİCİNİN, iş bu SÖZLEŞME konusu taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği hallerde; bu
ihlale son vermesi amacıyla YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak bildirimde bulunulur. Yazılı bildirimden itibaren 2 (iki)
gün içerisinde YÜKLENİCİ hala sorumluluklarını yerine getirmiyor ise BIL SÖZLEŞME’yi derhal veya ileri bir
tarihten geçerli olmak üzere fesh edip yeni bir şirket ile anlaşabilir. Böyle bi durumda BIL’in, fiyat farkını
YÜKLENİCİ’den talep etme hakkı saklı kalır.
19.5. YÜKLENİCİ tarafından uygun olmayan ürün kullanımına bağlı olarak meydana gelebilecek her türlü zarar,
ziyan, bakım onarım sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye aittir.
19.6. Bunların dışında iş bu SÖZLEŞME ve TEKNİK ŞARTNAME’ye her bir aykırılık için 1.000 TL (Bin Türklirası)
uygunsuzluk cezası kesilecektir.
19.7. Sipariş üzerinden 96 saat geçmesine rağman yapılmayan her bir teslimat için 1.000 TL (Bin Türklirası)
gecikme cezası kesilecektir.
19.8. Sözleşmenin toplam 5 kez ihlali ve toplam 5.000 TL ceza uygulanması halinde, BIL SÖZLEŞME’yi tek taraflı
olarak fesh edip kesin teminatı irat kaydetme ve yeni yapılacak ihale ile oluşacak fiyat farkını YÜKLENİCİ’den
talep etme hakkına sahiptir.

20.

YÜKLENİCİ’NİN İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ
20.1. Bu SÖZLEŞME’de yer almayan ancak uygulama sırasında hizmetin muntazaman ifası için zaruri olduğu
ortaya çıkan konular, YÜKLENİCİ tarafından gerekli tedbirlerin alınması için BIL’e bildirilecektir. BIL bu
önerileri değerlendirip, uygun bulduğu takdirde sonuçlandırılması için gerekli adımları atacaktır. Ancak
YÜKLENİCİ tarafından talep edilen tedbirler tüzük, yönetmelik ve ya standartlarda belirtilmiş ise BIL bu
hususları derhal yerine getirecektir.
20.2. BIL, gerekli tedbirlerin alınması hususunun YÜKLENİCİ’ye ait olduğu kanaatine varırsa bu hususu
YÜKLENİCİ’ye bildirecektir. YÜKLENİCİ de gerekli önlemleri alacak, iş ve işlemleri icra edecektir.

21.

BIL’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
21.1. BIL, SEÇ ve verilecek hizmetle ile ilgili prosedür ve talimatlarını talep edilmesi durumunda YÜKLENİCİ’ye
verecektir.
21.2. BIL, işbu SÖZLEŞME ile mutabık kalınmış ödeme miktarlarını, SÖZLEŞME’de belirtilen şartlar dâhilinde
ödeyecektir.

22.

FİYATLAR, FATURALANDIRMA ve ÖDEMELER
22.1. Teslim edilecek Dökme Akaryaktın birim fiyatı dolumun yapıldığı tarihteki EPDK tarafından açıklanan En
Yüksek Hacimli 8 Firmanın İstanbul İli Avrupa Yakası Ortalama Motorin Fiyatı’ndan KDV ve ÖTV
düştükten sonra anlaşılan indirim oranı da uygulanarak bulunan fiyatlar üzerinden hessap edilecektir.
22.2. Faturalandırma, ürün tesliminde ibraz edilecek olup; fatura üzerinde;
22.2.1. Satın alınan (her bir) akaryakıt türüne ait toplam akaryakıt miktarı (LT / KG) ve tutarı,
22.2.2. Satın alınan toplam akaryakıt miktarı ve toplam akaryakıt bedeli belirtilecek ve
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22.2.3. Ayrıca fatura üzerinde veya ekinde her bir ürün çeşidi için ayrı ayrı hesaplanmak üzere BIL’in KDV
ve ÖTV muafiyeti kapsamında vergi indirimi ve sözleşme iskonto oranı indirimi başta olmak üzere
aşağıdaki kalemlerin net olarak belirtildiği fatura ayrıntı detayı tablosu belirtilecektir. Fatura detay
tablosu BIL’in istediği formatta elektronik kopya ve basılı kopya olarak da ibraz edilebilecektir:

 Müşteri adı, ünvanı,
 Tarih ve No,
 Ürün cinsi, 
 Ürün miktarı (Kg, Lt,)
 Ürünün (ÖTV) katsayısı ve
tutarı,

 Ürüne ait (KDV) oranı ve tutarı,
 Kesintiler sonrası tutar,
 İskonto oranı ve tutarı,
 Diğer yasal kesintiler,
 Fatura Tutarı (firmaya yapılacak
net ödeme) toplam fatura
miktarı üzerinde açıkça
belirtilecektir.

22.2.4. Fatura miktarına göre eksik yapılan teslimatlarda, BIL tarafından eksik teslim miktarı kadar iade
faturası tanzim edilecek ve ödeme bu miktar mahsup edilerek eksik olarak yapılacaktır.
22.2.5. Faturalar, SÖZLEŞME’ye uygun ve eksiksiz teslimata dair BIL yetkililerinin onayı ve BIL’e ulaşmasının
akabinde 30 gün içerisinde ödenecektir.
22.3. SÖZLEŞME ve eklerinde BIL tarafından karşılanacağı açıkça belirtilenler dışında kalan tüm masraflar birim
fiyata dahil olup herhangi bir ilave ödeme yapılmayacaktır.
22.4. Anlaşılan indirim oranı SÖZLEŞME süresince (3 yıl) ve piyasaya yeni sürülecek motorin türleri içinde geçerli
olacaktır.
22.5. Düzenlenecek faturalarda BIL’in vergi istisnasına ilişkin aşağıdaki madde bulunacaktır.
22.6. “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 19/2. maddesi ve 4585 sayılı kanun kapsamında 4585 sayılı
kanun ile onaylanan petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç boru hattı yoluyla taşınmasına ilişkin anlaşma
hükümleri çerçevesinde teslim edildiğinden KDV ve ÖTV’den istisnadır”
22.7. Muafiyetin uygulanmaması veya yanlış uygulanması, SÖZLEŞME’ye aykırı ve/veya eksik hatalı fatura
kesilmesi hallerinde fatura düzeltilmek üzere YÜKLENİCİ’ye iade edilir. Bu gibi durumlarda ve YÜKLENİCİ’nin
hatasından kaynaklanan benzer hallerde geç yapılacak ödemelerden ve oluşabilecek diğer masraflardan BIL
sorumlu tutulmayacaktır.

23.

GİZLİLİK
23.1. YÜKLENİCİ, BIL’den ve varsa BIL’e teknik bilgi ve/veya eğitim veren üçüncü kişilerden; işbu SÖZLEŞME
konusu işler dolayısıyla öğrendikleri bilgileri sır olarak kabul edeceğini ve bu sırları, BIL’in yazılı izni olmadan
üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak
davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. YÜKLENİCİ’nin bu SÖZLEŞME’nin ifası dolayısıyla BIL’den SÖZLEŞME
konusu hizmetler sırasında öğrendikleri her türlü bilgi bu madde kapsamındadır.
23.2. Bilgi ve belgelere ilişkin gizlilik, SÖZLEŞME süresince ve SÖZLEŞME sonrasında da geçerlidir. Aksine
davranılarak gizliliğin ihlal edilmesi halinde doğrudan ya da dolaylı olarak doğacak her türlü maddi ve manevi
zarar YÜKLENİCİ’den tahsil edilir.
23.3. YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamında hizmetin gereği olarak elde ettiği tüm bilgilerin, Basın Hukuku, Fikri
Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku hükümleri gereğince, aslen kamu yararına faaliyet gösteren BIL’in
şeref ve haysiyetini veyahut manevi haklarını ihlal edebilecek, bu manada üçüncü kişilerin haksız rekabetine
konu teşkil edebilecek her türlü muhtemel olumsuz tutum ve davranışlardan imtina etmeyi taahhüt eder.
23.4. YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamında BIL’den elde ettiği bilgi ve belgeleri gizli bilgi niteliğinde muhafaza
edeceğini kabul ve taahhüt eder.

24.

MÜCBİR SEBEPLER
24.1. Olağanüstü tabiat olayları, genel grev uygulaması, harp hali, kısmi veya genel seferberlik konuları, salgın
hastalıklar ile sınırlı olarak, YÜKLENİCİ’ye ve BIL’e isnadı mümkün bulunmayan bu hallerin ortaya çıkması
durumunda mücbir sebep söz konusudur.
24.2. Mücbir sebep durumunda YÜKLENİCİ’ye, mücbir sebebin devamı müddeti ile sınırlı olmak üzere, süre
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uzatımı verilir. Ancak, mücbir sebebin veya olayın vukuu tarihinden itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde
YÜKLENİCİ bir yazı ile BIL’i haberdar ederek durumu izah etmek ve istediği süre uzatımını belirtmekle
yükümlüdür. Süresinde yapılmayan müracaat ve talepler dikkate alınmaz ve YÜKLENİCİ’nin süre uzatımı
talebi düşer. Süre uzatımını gerektiren nedenler, YÜKLENİCİ’ye süre uzatımından başka herhangi bir hak
kazandırmaz.
24.3. BIL’in, SÖZLEŞME’nin ifasına ilişkin olarak bu SÖZLEŞME’de yer alan yükümlülüklerini YÜKLENİCİ’nin kusuru
olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, eğitimlerin gecikmesi gibi) ve bu
sebeple sorumluluğu YÜKLENİCİ’ye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde
bitirilememesi veya işe zamanında başlanamaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine
engel olması ve YÜKLENİCİ’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde,
YÜKLENİCİ’nin BIL’e yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum BIL tarafından incelenerek söz konusu
durumun gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine
göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

25.

VERGİ, SGK ve DİĞER MALİ KONULARDA SORUMLULUK
25.1. YÜKLENİCİ, çalıştırdığı/çalıştıracağı işçi ve personel için ilgili mevzuatın işveren olarak yüklendiği
yükümlülükleri zamanında yerine getirecektir.
25.2. YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME konusu işlerin icra edilmesi esnasında ilgili bütün yasalara, kurallara, emirlere,
yönetmeliklere, BIL tarafından yayınlanan ve yayınlanacak prosedür ve yönergelere riayet edecektir.
YÜKLENİCİ, söz konusu yasaların, kuralların, emirlerin, yönetmeliklerin ve yönergelerin YÜKLENİCİ
tarafından ihlal edilmesinin bir sonucu olarak YÜKLENİCİ ya da BIL üzerine tahakkuk ettirilecek bütün para
cezaları ve mükellefiyetlerden sorumlu olacak ve söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zarara ve ziyana
karşı BIL’i tazmin edecek ve beri kılacaktır.

26.

KATİ TEMİNAT MEKTUBU
26.1. İşbu SÖZLEŞME kapsamı hizmetin eksiksiz olarak ve zamanında verilmesinin garantisi olarak YÜKLENİCİ
minimum 500.000 TL (Beş yüz bin Türk Lirası) tutarında kati, süresiz ve ilk yazılı talep üzerine derhal ödeme
taahhüdünü içeren nitelikte Ek-2’de örneği verilen banka teminat mektubunu SÖZLEŞME imzalanmadan
önce teminat mektubunu düzenleyen bankanın teyid yazısı ile birlikte BIL’e verecektir.
26.2. YÜKLENİCİ’nin işbu SÖZLEŞME kapsamı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya SÖZLEŞME’nin
YÜKLENİCİ’den kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi durumunda Kati Teminat Mektubu BIL lehine irat
kaydedilir.
26.3. Kati teminat mektubu, SÖZLEŞME’nin sona ermesini müteakip, işin SÖZLEŞME hükümlerine göre süresinde
ve talep edildiği gibi gerçekleştirildiğine dair BIL yetkililerinin vereceği rapora ve YÜKLENİCİ’nin SGK’ dan
alacağı SGK İlişiksiz Belgesinin ibrazını müteakip 30 (otuz) gün içerisinde YÜKLENİCİ‘ye iade edilecektir.
26.4. Her ne surette olursa olsun, BIL tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.

27.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ ve SÜRESİ
27.1. İşbu SÖZLEŞME, ..../..../2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, ..../..../2023 tarihine kadar 3 (Üç) yıl süre ile
geçerli olacaktır.
27.2. BIL, bir sonraki dönem için yapılacak ihale tamamlanıncaya kadar, işbu sözleşmenin süresini aynı şartlar ile
kısmi (aylık, 2 aylık vb.) periyotlarla 6 (Altı) aya kadar uzatma hakkına sahiptir. Tafların mutabakatı ile daha
uzun süreli uzatmalar da yapılabilir.

28.

SÖZLEŞMENİN REVİZYONU
28.1. Taraflar karşılıklı anlaşmak kaydıyla bu SÖZLEŞME’de her zaman değişiklik yapabilirler. Yapılan değişiklikler
revizyon sayfasındaki revizyon çizelgesinde paragraf numarası belirtilerek yapılır ve SÖZLEŞME’ye yeni bir
revizyon numarası verilir.
28.2. İşbu SÖZLEŞME kapsamında gerçekleştirilecek revizyonlar ya da eklentiler yazılı olarak tarafların her birisinin
usulen yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecek ya da geçerli
sayılmayacaktır.
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SÖZLEŞMENİN FESHİ
29.1. BIL, işbu SÖZLEŞME’yi 30 gün önceden YÜKLENİCİ’ye yazılı olarak bildirmek kaydıyla koşulsuz ve şartsız
olarak sonlandırma hakkına sahiptir.
29.2. Bu SÖZLEŞME ile YÜKLENİCİ’ye tevdi edilen iş kısmen de olsa başka şahıs ve kuruluşlara BIL’in onayı
alınmadan verilmeyecek ve üçüncü şahıslarla ayrı bir SÖZLEŞME yapılmayacaktır. Bu durumun
gerçekleşmesi halinde, BIL, işbu SÖZLEŞME’yi herhangi bir ihtar ve ihbarda bulunmadan tek taraflı olarak
feshedebilecektir. Fesihten dolayı YÜKLENİCİ, BIL’e herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
29.3. YÜKLENİCİ, BIL’in kusurlu fiili ile taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda yazılı olarak bildirim yapmak
şartıyla ve 30 günlük ihbar süresi sonunda anlaşma sağlanamazsa SÖZLEŞME’yi yazılı olarak ihbarla
feshetme hakkına sahiptir.
29.4. Tarafların yazılı mutabakatı ile SÖZLEŞME her zaman fesh edilebilir.
29.5. Mücbir sebeplerin aralıksız olarak 3 aydan fazla sürmesi halinde BIL YÜKLENİCİ’nin teminatını geri vererek
SÖZLEŞME’yi feshetmeye yetkilidir. YÜKLENİCİ bundan dolayı zarar ve ziyan isteğinde bulunamaz.
29.6. YÜKLENİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerinden birini, bir kaçını ya da tamamını BIL
tarafından bildirilen süreler içerisinde ve SÖZLEŞME’ye uygun olarak yerine getirmemesi halinde BIL,
SÖZLEŞME’yi başka bir ihtara, ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak fesih hakkını kullanabilir. Fesih
sonucu YÜKLENİCİ BIL‘den her hangi bir hak, maddi/manevi zarar talebinde bulunamaz.
29.7. SÖZLEŞME’nin YÜKLENİCİ’nin kastı, kusurlu tutumu, tedbirsizliği, ihmali nedeni ile feshedilmesi halinde
teminatın tamamı gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kati teminat, YÜKLENİCİ’nin borcuna mahsup edilmez.
YÜKLENİCİ’den olan BIL alacakları ve varsa gecikme cezası ile BIL’in menfi/müspet zararlarından oluşan tüm
alacakları öncelikle varsa YÜKLENİCİ‘nin alacaklarından, olmaması halinde YÜKLENİCİ‘den rızaen, mümkün
olmadığı takdirde hukuki yollardan tahsil edilir.

30.

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ
30.1. Bu SÖZLEŞME’den doğacak ihtilaflarda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

31.

DİĞER HÜKÜMLER
31.1. YÜKLENİCİ, BIL’in bilgisi dahilinde, BIL’in uygun gördüğü bir başka kuruluş, tüzel kişi ya da gerçek kişilerce
denetlenebileceğini ve bu denetlemeler sonucunda YÜKLENİCİ’den talep edilecek olan önlemleri alacağını
ve gereken düzeltmeleri derhal yapacağını baştan kabul ve taahhüt eder.
31.2. BTC Co. tarafından BIL’in BTC Ham Petrol Boru Hattı Türkiye kısmının işletilmesinden ihracı durumunda işbu
SÖZLEŞME yürürlülükte kalacaktır. BTC Co. BIL ile aynı haklara sahip olacak ve bu SÖZLEŞME BTC Co.’ya
BIL’in haklarını derhal devralma müsaadesi verecektir.
31.3. YÜKLENİCİ personelinin BIL tesislerine giriş ve çıkışlarında BIL’in güvenlik görevlileri veya BIL’in
görevlendirdiği kişilerce aranabilir.

32.

ONAY
İşbu SÖZLEŞME, ekleriyle beraber toplam ...... sayfa ve ...... madde den oluşmuş ve 2 (iki) nüsha olarak
düzenlenmiştir. Tarafların iradelerine uygun olarak, usulü dairesinde aşağıda isimleri ve unvanları
bulunan yetkili temsilcileri tarafından okunmuş, kabul edilmiş, her sayfası paraf edilmiş ve imzalanmıştır.
YÜKLENİCİ’ye imzalanan SÖZLEŞME’nin bir nüshası verilecek, diğer nüsha ise BIL’de kalacaktır.
(KAŞELER/İMZALAR)
III- EKLER
Ek-1: Teknik Şartname ve Ekleri (33 Sayfa)
Ek-2: Geçici Teminat Mektubu Örneği (1 Sayfa)
Ek-3: Kati Teminat Mektubu Örneği (1 Sayfa)
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