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Sayın Yetkili

Karahallı Meslek Yüksekokulu ısıtmasında kullanılacak Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4 Numara)

satın alımı yapılması planlanmaktadır. Söz konusu mal alımına iliŞkin fiYat tekliflerinizin |7,12.202l

Cuma Günü saat ı6.0Ö'a kadar kayıtlarınıızda olacak şekilde ekli birim fiyat teklif cetvelinde Yer alan

adreslerden birisine gönderilmesini rica ederim. Posta ile gönderinılerde postadaki vaki gecikmeler kabul

edilmeyecektir.

Ek:Birim Fiyat Teklif Cetvelive Şartname (3 sayfa)

Bclgc Takip Adrcsi : htıps://www.turkiyc.gov.ırlusak-univcrsitcsi-cbys
Bclgc Doğrulama Kodu :BSLBU8VP5O Pin Kodu :27852

Adrcs:Karahallı MYO Y Dc1,1"d"l, Kdy, D"ltiııdırlı Sokak No:432

Telefoıı:O.276.22l 2l52 Faks:0.276.22I 7| 53

e-Posta:karahaltimyo@usak.edu.tı,Web:http://karahallimyo,usak,edu,trl
Kep Adresi:usakuniversitesi@hs0 l.kep.tr

Bi|gi için: Asıın ZORA
unvaırı: Meslek yüksekokul sekreteri
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KARAHALtl ME5LEK YÜKsEKoKuLu KALoRiFER YAKlTl TEKNiK VE ıDARl şARTNAMEsi

Madde l-Yakıtın Cinsi Tsş standartlarına uygun Fue| oil 4(kalyak) en az aşağıda belirtilen

spesifikasyonlara sahip olacaktlr. cinsi : Miktarl : Fuel oil 4 (Kalorifer Yakıtı) 3.000Kg- 4.000Kg. Arası

Madde 2_yüklenici akaryaklt ürünlerini Enerji piyasas| düzenleme kurumunun izin verdiği

rafinelerinden alması zorunludur.

Madde 3_yüklenici firmanın akaryaklt dağltlm şirketi lisansl veya bayilik sözleşmesi olmalıdır.

Madde 4_Tartl işlemi mümkün olduğu kadar kamu kurum ve kuruluşlarınln kantarlar|nda olmadlğl

takdİrde özel sektöre ait Elektronik kantarlarda yapılacaktlr. Tartı işlemlerinde ilgili firmaca yetkililere

kolaylık sağlanıp gereken titizlik gösterilecektir. Görevliler istediği takdirde aracı boş ye dolu olarak

ikinci bir kantara götürüp, tarttlrabilecektir. Tartı ücretleri ilgıli firmaca karşılanacaktır.

Madde 5- ihaleyi alan firma en geç 5(BEŞ) iŞ GÜNÜ içinde yakltl teslİm edecektir,

Madde 6- Numune verildikten Ve yakıtl depoya boşaltmasından ilk iki yakltta n

kaynaklanan sorun çlkması halinde AJıaliz F9oorı]:

vaotırılacaktır. Ayr|ca kantar fişi maI teslim edilirken Muayene Ve Teslim

edilecektir.

Madde 7-Fırma yakltlnl boşaltmak için gerekli ekipmanl kendısi temin edecektir. yüklenicinin fue|-oil

kalyak yakıtınl taşlmak için sayaçlı aracı olacaktlr. Teslim slrasında tankerden idare,nin teslim

vanaslna kadar olan mesafede hortumun patlaması, hortumun vanadan çıkmasl vs. sebeplerle zayi

olan yakıtln tespiti idare taraflndan yapılıp, zayi olan miktar, teslim alınacak net yaklt miktarlndan

düşülecek ve bu sebepten dolayı yüklenici, idare,den bir hak talebinde bulunmayacaktlr.

Madde S_kalorifer yakltl allnan yükleniciden yakltln niteliğlni ve alındığı yeri belirten belgede, araç

plakası ve yakıtın cinsi, miktarı yazılı olacaktır.

Madde9-Kurumyetkilisininbilgisiharicindebaşkasltaraf|ndanimzalananVeizmzaslztutanakVe
kantar fişleri geçerli değildir.

Madde 10_ Alımı yapılacak Kalorifer yakltı TSE standartlarına (uygulamada bulunan son Şekliyle) ve

Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olacaktlr,

Madde 11_ Tanker boşaltılmadan önce statik elektriklenme nedeniyle doğabilecek yangln tehlikesini

önlemek için tesistanker şasesi araslnda kablo bağlantlsıyla araç üzerindeki statik elektriğin toprağa

boşaltılması sağlanacaktlr.

Madde12-TeslimatKarahalllMeslekYüksekokulukalorİferyakltdeposunayapılacaktır.

Madde 13_ Yüklenici, yakıtı kilogram olarak idare,ye teslim edecektir. Ana dağltım firmasl tartıs| ile

Kurum taraflndan yapt|rllan tartl sonucundan d üşük olana göre yakıt teslim alınır ve bedeli düşük tart|

tutarlna göre ödenir.

Madde 14_ Yüklenici yaklt ıkmalini idare,nin teslirn yerinde bulunan tankln fİziki durumlarını dikkate

alarakuygunteçhizatiledonatllmlştankerlerleyapacaktır.Ayrlcaürünikmalİyapacaktankerler,
ha kklnda ki

Alma Komisyonuna teslim

ay içerisinde

'rafik Yönetmeliği" ve "Tehlikeli Maddelerin karayolu ile



Yönetmelik" hükümlerine uvgun olacaktır. Bu konudaki her türtü sorumluluk tamamen yüklenici'ye

aittir.

Madde 15_ Alınan yakltln bozuk ve standartlara olmadlğı takdirde, Mal Alımlarl Denetim Muayene

ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre yakıt yükleniciye iade edilecektir.

Bozuk teslim edilen yakıttan iade gününe kadar idare tarafından kullanllan ve eksilen k|sml iÇin

Yüklenici iade ya da ücret talebinde bulunamayacaktır, iade esnaslnda bu ürünlerin lsltma, tankere

geri doldurma vb. masrafları Yükleniciye ait olup, Yüklenici, İdare'den herhangi bir hak talebinde

bulunamayacaktlr. Ayrlca ürün teslim edilen depoda önceden miktar tespiti yap|lmlş yaklt Var ise

bozuk ürün mevcut olan yakıtın da evsafını bozacağı için, Yüklenici depodaki eski ürün miktarl kadar

yakitl hiçbir ücret talep etmeden idare'ye teslim edecektir. Bozuk olan ürünün ldarenin depolarından

allnmaslnl müteakip, ilgili birimde hiç yakıt kalmayacağından, Yüklenici tarafından yaklt getirilinceye

kadar, idare acil ihtiyaç duyduğu miktardaki yakıtı üçüncü şahıslardan veya firmalardan satln almakta

serbest olup, bu nedenle yaklt için ödediğl fiyat farkı ite diğer bütün masraflarl yükleniciden talep

edecektir. Yüklenici bu fark ve masrafları itirazsız ödeyecek, idare'ce belirlenen sürede ödemenin

gerçekleşmemesi halinde, söz konusu tutar yüklenicinin idare nezdinde bulunan alacakları ile

teminatlndan idarece mahsup edilecektir. Bozuk olan ürünün yerine yenisi gelinceye kadar geçecek

süre için ihale dokümanında belirtilen cezai müeyyide ayrıca uygulanır, Firmanın şartnamede

belirtilen vasıflardan birine sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya bu vaslfları sözleŞme dönemi

içinde kaybetmesi, yahut kuruma ibraz ettiği faturaların gerçek dlş| olduğunun tespit edilmesi

hallerinde şartname h üküm leri uygulanır.

Madde 16-idare gerekli gördüğü takdirde alacağı malın miktarını birim fiyata bağlı kalarak %20

oranında artırabilir veya azaltabilir. Miktarın azalmasından veya artmas|ndan dolay| Yüklenici hiÇbir

hak iddia edemez.

Madde 17_ Yüklenici, 17 maddeden oluşan bu Teknik Ve idari şartnameyi kabul etmiş saylllr.

KALoRiFER YAKlTl FUEL oitiN TEKNiK özELLiKLERi (FUEL-oiL 4 NuMARA)
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