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Konu Motorin (Eurodiesel) Ahm İşi

DAĞITIM YERLERİNE
TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemiz 2022 maliyılı ihtiyaçları olan aşşağıda cinsi ve miktan yazılı malzemelerin Alım iŞi, 4734 saYılı Kamu İhale Kanunu'nun

22. maddesinin "d" bendi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır.

İsteklilerin Teklif Mektuplarını 05t0ll2023 günü en geç saat: 10:30'da Hastanemiz Doğrudan Temin Birimine teslim etmelerinirica

ederiz.

Recep ŞEKER
idari ve

İletişim: kulp.dh@hotınail.coın - 0412 831 2930

DiYARBAKIR
Taraflnızdanhazırlanandoğrudantemindokümanınoluşturanbütünbelgelerincelenmiş,okunmuşveherhangibirayrımvesınırlama

yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

Hastanenizin ihtiyacı olan ekli listede yazılı malzemeleri, KDV hariç, karşılarında belirtilen fiyatlar üzerinden vermeYi kabul ve taahhüt
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Madde l- Yüklenici, idarenin 2023 yı]üı(Dr. Abdullah Biroğul ilçe Devlet Hastanesinde) hizmetinde

kullanılan araçlarıır ihtiyaç nispetinde peyderpey, 24 saatsüreyle hizmete aÇık tutulan gerek kendi adı

altında işlettiği akaryakıt satış istasyonları gerekse özel anlaşmalarla bayilik kaPsamına aldığı veYa

bağlı olduğu dağıtıcının bayisi olan akaryakıt satış istasyonlarından akaryakıt (95 oktaıı benzin ve

Euro dizel motorin) dolumu ve bu dolumla ilgili hizmeti verecektir.

Madde 2-Yüklenici taraflndan verilecek akaryakıt ürünleri ülkemizde üretim ve dağıtıın yapan

rafinerileriıı, petrol işleri Genel Müdürlüğünce belirlenen evsaf ve niteliklere uygun olarak, imalve

ürettikleri mallar olacaktır.

Madde 3-Yüklenicivereceği akaryakıt ürünleri için sürekli katite güvencesi sunacaktır, idare hizmet

araçlarııra akaryakıt aldığı esnada usulüne uygun olarak tutanak düzenlemek suretiYle alacağı Yakıt

örı-ıekleriııi ilgili laboratuvarlarda test ettirmeye yetkili olup alınan numunelerin TÜPRAŞ

spesifikasyoı-ılarına uygun çıkmaması, numunelerde pislik, su vb. artık ve yabancı maddeler bulunmasl

hallerinde teslim edilen parti malın tümü Yüklenici tarafından geri alınarak aYnı miktarda Yenisi

ücretsiz olarak teslim edilecektir. Bu durumda tahlil ücreti ile birlikte araçlarda oluşacak hasar ve

zararın giderilmesi için yapılacak masraflar da Yükleniciden tahsil edilecektir.

Madde 4- Akaryakıt alım detayları faturalarla birlikte akaryakıt fişleri faturanın eki olarak Yüklenici

tarafından idareye verilecektir. Akaryakıt fişlerinde araçların plaka, marka ve model, akaryakıtın cins,

miktar, akaryakıtın alındığı yer, tarih ve saat ile akaryakıtın alındığı andaki kilometre akaryakıt

fişlerine işlenip sıralı olarak gösterilecektir.

Madde 5- İdare araçlardaki mekanik kilometre ile dijital kilometreyi her ay kontrol edecek ve

aralarıırda fark varsa Yük|enici gerekli düzeltmeleri ücretsiz olarak yaPtıracaktır.

Madde 6-Diğer Sağlık tesislerinden ilçemize gelen resmi araçları ile(Hİzmet araçları ) İlçemİzde yakıt

ı-ıedeniyle mahsur kalması durumunda idarenin belirleyeceği yetkili kişi ya da kiŞilerin yazılı

talimatına istinaden gerekli görülmesi durumunda ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır.

Madde 7- yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip akaryakıt istasyon ve bayilerinin

bulunduğu yerleri gösteren açık adresli ve telefon numaralı liste ile haritayı verecektir.

Madde 8- Araçlarda kullanılacak motorinin özellikleri: Motorin TS EN590:20l3 A1 (Uygulamada

buluıran son şektiyle) belirtilen özellikleri ihtiva edecektir. Tüpraş 403 kararlarıbazalınacaktır. İl

Sağlık Müdürlüğümüze bağlı ekli listede belirtilen kurumlara peyder pey belirtİlen mİktarlarda

Jeneratörler için motorin teslimi yapılacaktır.

Madde 9-Yakitin tesisten tankere dolumu aşamasından kurumumuza teslİmİne kadar tüm aşamalar

Kurum isterse görevlendirme yapabilir. İl Saglıl< Müdürlükleri ve tesisi yetkilisi tarafından

görevlendirilecek l personel refakatinde yapılacaktır.

Madde 10- Firma kurumlarımızın yakıt tanklarına her türlü güvenlik ve emnİyet tedbirlerini alarak

taşıyacak ve boşaltımını yapacaktır. Kuruma teslim edilen yakıt, miktarı ve tarih gibi hususlar

belirtilerek kurum amirinin veya görevlendirilen personelin imzası alınarak teslim edilecektir.
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