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İHALE İLANI 

1) Şirketin;  

a) Adı    : İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

b) Adresi    : Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 4 İzmit/KOCAELİ 

c) Telefon Numarası  : 0(262) 318 40 00 – 318 40 78 

d) Faks Numarası   : 0(262) 318 40 35 – 318 40 85 

e) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@izgaz.com.tr’ dir. 
 

2) İhale/Teklif Konusu; 

a) Adı   : Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım İşi 

b) Miktarı (Fiziki) ve Türü : Teknik şartnamede belirtilmiştir. 

c) Yapılacağı Yer  : İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

  Dağıtım Lisans Sınırları İçi.  

  (Kocaeli İli Kandıra İlçesi Kefken – Kerpe - Cebeci Bölgesi) 

d) İşin Süresi  : Yer tesliminden itibaren 24 (yirmidört) takvim ayıdır. 
 

3) İhalenin;  

a) Yapılacağı Yer   : İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Toplantı Salonu 

  Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No : 4 İzmit/KOCAELİ  

b) Tarihi ve Saati   : 25.04.2019 Perşembe – Saat : 14.30 
 

4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri İdari Şartnamede, işin teknik 

özellikleri ve miktarı bu ilan eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.  

 

5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirmesinde; İsteklilerin bulunduğu birinci oturumda 

İstekliler tarafından sunulan dokümanlar ile evrak kontrolü yapılarak, İhale Komisyonunca 

değerlendirmesi yapılacaktır. İhale Komisyonu ikinci oturumda sunulan teklif mektuplarını açarak 

fiyatları ilan edecek, ilan edilen teklif fiyatları üzerinden; en düşük teklif veren 3 (üç) İstekli açık 

eksiltmeye davet (davet edilen İstekliler haricinde ihalenin bu aşamasına diğer İstekliler katılamaz) 

edilecektir. İhale sonuç kararı; İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sitesinde ilan 

edilerek, ihaleye katılan tüm İsteklilere eş zamanlı olarak bildirilecektir. 
 

6) İhaleye; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (E.P.D.K.) tarafından verilmiş ve geçerlilik süresi 

sona ermemiş olan “Toptan Satış Lisansı” ve “İletim Lisansı” sahibi İstekliler katılabilecektir. 
 

7) İhale dokümanı; İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Cumhuriyet Mah. Salim 

Dervişoğlu Cad. No : 4 İzmit/KOCAELİ adresinde görülüp, teslim alınabileceği gibi, İZGAZ İzmit 

Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin internet adresindeki 

https://www.izgaz.com.tr/izgaz/ihaleler linkinden tüm İstekliler tarafından görülüp, 

incelenebilir. 
 

8) Teklifler; 25.04.2019 Perşembe günü, saat 14:30’ a kadar İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No : 4 İzmit/KOCAELİ adresine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak; ihale açık eksiltme 

olarak gerçekleşeceği için İsteklilerin ve/veya vekillerinin ihaleye katılımı zorunlu olup, katılan bu 

isteklilerin pey sürmek (fiyat indirmeye) üzere imza sirkülerinin ve vekaletinin teklif dosyası 

içerisinde sunulması zorunludur. 
 

Teklif zarfı üzerinde bulunacak zorunlu ifadeler : 

 Teklif Veren İsteklinin Ticari Unvanı, Açık Adresi ve İletişim Bilgileri 

 Teklif Verilen Şirket Ticari Unvanı, İşin Adı, Teklif Tarihi ve Saati 
 

9) İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı 

için teklif verilecektir. 
 

10) İhaleye sunulan evraklara ait ASLI GİBİDİR iş ve işlemleri 25.04.2019 Perşembe günü, saat 

12:00’ ye kadar yapılacaktır. 
 

11) Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
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TEKNİK ŞARTNAME 

MADDE-1 KAPSAM 

Bu teknik şartname; Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No :4 İzmit/KOCAELİ adresinde 

mukim İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin (İZGAZ olarak 

anılacaktır) doğal gaz dağıtım lisansı kapsamında, Kefken LNG İstasyonu teslim noktasında, 

miktarları belirtilen LNG’ nin (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) İZGAZ’ ın belirleyeceği takvime göre 

temin edilmesi işlerini kapsamaktadır. 
 

MADDE-2 İŞİN TANIMI 

Teknik standartlara uygun imal ve inşaa edilmiş, EPDK tarafından görevlendirilmiş Müşavir 

Firma tarafından inşaatı ve saha imalatları denetlenmiş mevcut Kefken LNG İstasyonu’na, 

sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 01.06.2019 – 31.05.2021 dönemlerini kapsayan, LNG 

alım işidir. 
 

MADDE-3 SATIN ALINACAK MİKTAR 
Satın alınacak LNG, kWh olarak Miktar ve aylara göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.  

 

AY MİKTAR kWh 
 

AY MİKTAR kWh 

Haziran 19 134.882 
 

Haziran 20 272.271 

Temmuz 19 148.600 
 

Temmuz 20 288.003 

Ağustos 19 157.220 
 

Ağustos 20 303.697 

Eylül 19 165.569 
 

Eylül 20 318.972 

Ekim 19 136.200 
 

Ekim 20 257.604 

Kasım 19 228.440 
 

Kasım 20 402.843 

Aralık 19 375.255 
 

Aralık 20 629.500 

Ocak 20 490.672 
 

Ocak 21 806.513 

Şubat 20 477.789 
 

Şubat 21 768.572 

Mart 20 435.619 
 

Mart 21 685.674 

Nisan 20 314.686 
 

Nisan 21 478.805 

Mayıs 20 271.368 
 

Mayıs 21 409.936 

TOPLAM SÖZLEŞME MİKTARI 8.958.690 kWh 

 

MADDE-4 GENEL HÜKÜMLER 

1. Yüklenici firma, EPDK’dan almış olduğu Toptan Satış ve İletim Lisansı, İletim Lisansı’ nın 

bulunmaması durumunda, İletim Lisansı olan bir firma ile yaptığı sözleşmenin ve söz konusu 

firmanın İletim Lisansı’ nın bir kopyasını ihale dosyası ile birlikte ibraz edecektir. Bu firmada 

ileride meydana gelecek değişiklik hallerinde Yüklenici yeni firma sözleşme ve bilgilerini 3 

gün içinde İZGAZ’ a bildirmekle yükümlüdür.  

2. LNG Taşıma ve Boşaltma işleri; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve bu kanuna göre 

çıkarılmış ikincil mevzuata uygun olarak yapılacaktır. 

3. LNG ikmali ihaleyi kazanan firma tarafından sağlanacaktır. Yüklenici; İZGAZ’ ın ihtiyacı 

olan LNG’yi, İZGAZ’ın belirleyeceği takvime ve İZGAZ’ın yapacağı taleplere uygun olarak 

getirecektir. İhtiyaç, İZGAZ tarafından yazılı veya elektronik posta yoluyla bildirilecek, firma 

bu talebi 48 (kırksekiz) saat içinde karşılayacaktır. Emniyetli ve verimli bir çalışma için, LNG 

tankının basınç ve seviye bilgileri taraflarca belirlenecek periyotta Yükleniciye bildirilir. 

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Yüklenici bu hususta cep telefonu ve elektronik posta 

adresini İZGAZ’a yazılı bildirmekle yükümlüdür.  

4. Yüklenici, LNG teslimatını, İZGAZ’ ın talep etmesi durumunda 7 gün/24 saat, bayram 

tatillerinde de yapmakla yükümlüdür.  

5. Yüklenici tank/tankların doluluk seviyesini takip edecek ve %30 ile %90 arasında olmasını 

sağlayacaktır. 
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6. LNG alımları, aksi kararlaştırılmadığı sürece, her bir talep için, “1” (bir) tam olarak dolu 

Tanker olacak şekilde yapılacaktır. 

7. İZGAZ, Madde-3’te yer alan satın alınacak miktarları, ihtiyaca göre değiştirebilir. İş bu 

şartname Madde-3’te belirtilen zaman ve miktarlar kadar alım yapılmaması halinde 

Yüklenicinin, İZGAZ’dan her ne nam altında olursa olsun zarar, gider vs. talep hakkı 

bulunmamaktadır. İZGAZ herhangi bir sebeple (tesislerinde önemli arıza, büyük bakım-

onarım, yenileme, doğal afet, vb.) LNG sevkiyatını azaltabilir ve/veya durdurabilir.  Bu 

durumda İZGAZ, Yükleniciye, bu azaltma/durdurma durumunu SMS ve elektronik posta 

yoluyla bildirecektir. Bu tür durumlarda İZGAZ’ ın Yükleniciye karşı herhangi bir zarar, 

masraf, gider, her ne nam altında olursa olsun tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır. İZGAZ 

sadece ölçüm noktasında ölçümü yapılan LNG miktarı karşılığını Yüklenici’ye ödeme 

sorumluluğu bulunmaktadır.  

8. Tesise LNG taşıması yapacak İletim Firması’nın İletim Lisansı ve ilgili Karayolu Taşıma 

Yönetmeliği Belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti Sözleşmeden sonra İZGAZ’a ibraz 

edilecektir. Sözleşme aşamasında belgelerin ibrazı sonrası işin yürürlüğü esnasında her ne 

sebeple olursa olsun iptal olması, belge geçerlilik süresinin dolması, mevzuattan kaynaklanan 

değişikliğe uygun hale getirilmemesi vs. gibi geçerliliğinin yitirildiği hallerde, durum derhal 

İZGAZ’a bildirilecektir. Bu husustaki tedbirleri alma yükümlülüğü Yükleniciye ait olup 

alınmamış ve bildirimim yapılmamış olması sözleşmenin fesih nedenidir.  

9. LNG nakliyesi yapacak treyler, tanker dolum sahasına giriş yaptıktan sonra, doluma 

başlamadan önce mutlaka tank sahasında mevcut bulunan topraklama penseleri ile tankeri 

saha topraklama sistemine bağlayacaktır. 

10. Sözleşme tarafları, işin yürütümü ile ilgili olarak; tankın kantar ölçümlerinin yapılması, 

ödeme yapılacak tutar tespitinde yapılacak ölçüm işlemlerinde her iki tarafında birbirlerine 

yazılı bildirdikleri temsilcileri ile yapılan ölçüm değerleri için tutanak düzenlenecektir. 

Taraflardan birinin temsilcisinin imza koymaması düzenlenen tutanağı geçersiz kılmayacaktır.  
 

MADDE-5 YÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI 

1. Yüklenici, dolum tesislerinden aldığı LNG’ yi, LNG taşımaya yönelik üretilen tankerle tesise 

getirerek, mevcut LNG stok tankına dolum yapacaktır.  LNG’nin sevk yeri İZGAZ tarafından 

belirtilen iş yerlerindeki LNG tankıdır. Transfer sırasında tanker hortum bağlantıları ve 

boşaltma işleri tanker şoförü/operatörü tarafından yapılacaktır. Hortum bağlantıları yapılmış 

olan tankerin boşaltılması İZGAZ’ ın tesiste yetkili kıldığı operatörün nezaretinde olacak ve 

dolum sahası asla terk edilmeyecektir. Yüklenici, sipariş edilecek dolum miktarlarını 

gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bunu sağlamak adına, teknik gereklilik veya İZGAZ’ın talep 

etmesi halinde, tankerlerinde pompa da dahil olmak üzere gerekli ekipmanları bulundurmak 

ve bu ekipmanların çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. 

2. Yüklenici, dolum için gerekli ekipmanın enerji ihtiyacını karşılayacaktır. 

3. Yüklenici, LNG’nin tesisteki stok tanklarına nakil ve boşaltım aşamalarında olabilecek 

muhtemel tehlikelere karşı, kendi personelinin ve İZGAZ personelinin güvenliğini sağlayacak 

önlemleri almak zorundadır. 

4. LNG nakliyesi yapacak treyler ve tankerlerin “Pi” sertifikası olması gereklidir.  Araçlara ait 

“Pi” sertifikalarının aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir (05.06.2006 tarihli Resmi 

Gazetede Yayınlanan “Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 99/36/AT”/Transportable 

Pressure Equipment Directive PED 99/36/EC uyarınca). 

5. Karayolları Taşıma Yönetmeliği uyarınca LNG Tankerlerinin ön ve arka yanlarına kırmızı 

renkte zemin üzerine boyu 40 cm’den az olmayan “TEHLİKELİ VE YANICI MADDE” 

yazılması gereklidir. 

6. Yüklenici, LNG nakliyesi yapılan araçta AETR Konvansiyonu’na uygunluk açısından en az 2 

(iki) şoför/operatör bulundurmalı ve Yüklenici lojistik hizmetini başka bir firmadan sağlıyor 

ise şoför/operatörler hizmet alınan firma bünyesinde sigortalı olmalıdır. Görevlendirilecek 
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personelin belgeleri sözleşme dönemi operasyonuna başlamadan önce İZGAZ’a toplu olarak 

ibraz edilecektir. 

7. Şoförler tek tip nomex elbise giymek, koruyucu maske ve kriyojenik eldiven bulundurmak ve 

kullanmak zorundadır. 

8. LNG taşıyan tankerler, bu amaç için tekniğine uygun olarak yapılmış olmalı ve bir seviye 

göstergesi ile yeterli kapasitede kullanılabilir durumda yangın söndürme cihazı ile donatılmış 

olmalıdır. 

9. Yüklenici firma nakil veya boşaltma işlemlerinde olası muhtemel kazalara karşı gerekli 

tedbirleri almakla yükümlü olup, meydana gelebilecek her türlü kaçak, iş kazası ile zarar ve 

ziyandan İZGAZ’a karşı sorumludur. 

10. Yüklenici firma kendi personelinin sevk ve idaresinden sorumludur. Personelleri İZGAZ 

işyeri kurallarına uygun olarak çalışacak, aksi durumlarda, kurallara uymayan personel iş 

sahasından uzaklaştırılacaktır. 

11. Gaz nakliyesi yapacak treyler ve tankerlerine ait yetkili kuruluştan alınan kalite sertifikası 

veya ilk muayene sertifikasının (3rd Party Initian Sample Report) bir kopyası İZGAZ’a ibraz 

edilecektir. 

12. Tesise gaz taşıması yapacak Yüklenici firmanın Taşıt Durum Tespit/Taşıt 

Uygunluk/ADR Uygunluk Belgesi’nin birer kopyalarını İZGAZ’a ibraz edecektir. 

13. İkmal için İZGAZ’ın tesisine gelen tanker, ikmal işini tamamlandıktan sonra emniyet 

tedbirlerine riayet ederek en kısa zamanda tesisi terk edecektir. 

14. Tesis mahali içinde LNG’nin tanklara boşaltması aşamasında İSG’ye göre doğabilecek 

risklerden ve İSG ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tedbirlerin alınmamasından dolayı 

sebebiyet verilecek gerek iş kazası nedeniyle gerekse diğer hallerde İZGAZ’a ve /veya 

üçüncü şahıslara verilecek her türlü maddi manevi zararları tazmin yükümlülüğü Yüklenici 

sorumluluğundadır. İZGAZ tarafından karşılanmak zorunda kalınması hallerinde İZGAZ’ın 

Yükleniciye rücu’en talep ve dava hakkı saklıdır.  

15. LNG ikmali yapacak tankerler, karayolları “Trafik Yönetmeliği” ve  “Tehlikeli 

Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik“ hükümlerine uygun olacaktır. 

Yüklenici, sözleşme dönemi operasyonuna başlamadan önce sevkiyat yapacak tankerlerin; 

“Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ve  “Karayolları 

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Kasko) Sigortası” poliçeleri ile operatörler için de 

“SRC5” ehliyetlerini İZGAZ’ a toplu olarak ibraz etmek zorundadır. 

16. Yüklenici bu maddede sayılan/talep edilen işlemlerin ve/veya belgelerin gerekli kısmını 

sözleşme imzalanmasından hemen sonra diğer kısmını da her bir sevkiyat öncesi İZGAZ’a 

sunacaktır.  Bu maddede talep edilen belgelerin zamanında İZGAZ’a ulaştırılmaması 

durumunda ve/veya talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda, LNG tankeri 

sahaya gelmiş olsa bile, içeri alınmayacak, LNG transferi yapılmasına izin verilmeyecektir. 

Bu tür durumlarda İZGAZ herhangi bir ceza ile karşılaşırsa bu cezaları Yükleniciye rücu 

hakkı saklıdır.  
 

MADDE-6 İZGAZ’ IN SORUMLULUKLARI 

1. İZGAZ, tesisin sorunsuz çalışmasından ve gerekli bakımların zamanında 

yapılmasından/yaptırılmasından sorumludur. 

2. Kokulandırma sistemi ve koku maddesi İZGAZ tarafından temin edilecektir. 

3. İZGAZ, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli 

emniyet tedbiri almakla yükümlüdür. 

4. İZGAZ, tank sahasında güvenlik gereği olması gereken yangına müdahale tedbirlerini 

alacaktır.  Her LNG tank sahası için yeterli miktarda yangın söndürme tüpü bulunduracaktır. 

5. LNG sistemini bu konuda eğitilen personel tarafından kullanılması sağlanacak ve LNG 

sahasına yetkisiz kişilerin girişine olanak verilmeyecektir. 

6. LNG ikmalinin aksamaması açısından tüketim hızının belirlenmesinde firmaya gerekli 

bilgilerin aktarılması, seviye göstergesinin takibine dikkat edilecektir. 
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MADDE-7 TESLİM NOKTASI ve ÖLÇÜM NOKTASI 
İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle, Müşteriye Sıvılaştırılmış Doğal Gazın Teslim 

Noktası Kefken LNG Tesisinde bulunan LNG Depolama Tankının içidir. İşbu Sözleşmenin 

imzalandığı tarih itibariyle, Müşteriye Sıvılaştırılmış Doğal Gazın Ölçüm Noktası Kefken LNG 

Tesisinde bulunan LNG gazlaştırma tesisi çıkışındaki ölçüm ekipmanlarıdır. 
 

MADDE-8 FATURALAMA ve ÖDEME 

1. Faturalama: 
Madde-7’de belirlenen İZGAZ Teslim Noktasında Yükleme yapacak olan Tankerin, maliyeti Yükleniciye 

ait olmak kaydıyla Taraflarca mutabık kalınmış olan bir Kantar’da tartılması sonucu oluşturulacak olan 

Kantar Fişindeki ve/veya Tankerin üzerinde bulunan, ilgili mevzuata göre kalibrasyonu yapılmış sayaç ile 

tespit edilen Kilogram cinsinden miktar, aşağıdaki formülle Standart metreküpe (Sm3), sonra da kWh’ e 

dönüştürülecektir. Faturalamalarda, aşağıdaki formülasyon ile tespit edilen kWh miktarı esas alınacak ve 

Yükleme tarihindeki Güncel Satış Fiyatı ile çarpılarak faturalandırılacaktır. Yüklenici, terminalde tanker 

dolumu esnasında aldığı ve hesaplamalarda kullandığı BOTAŞ’tan alınan kalorifik değer (F) ve relatif 

yoğunluğu (H) ile kantar fişindeki kilogram cinsinden miktarına (C)  ait bilgileri fatura ile birlikte 

İZGAZ’ a gönderecektir. LNG’ yi İZGAZ’ a tesliminden itibaren 7 gün içerisinde fatura edecek ve 

İZGAZ’ a fiili tebligat yolu ile beraber e-posta veya faks aracılığıyla da iletecektir. 

A: Satılan LNG’ nin Sm3 cinsinden miktarı ( Sm3 ) 

B: Satılan LNG’ nin kWh cinsinden miktarı (kWh )  

C: Satılan LNG’ nin kilogram cinsinden miktarı ( kg ) 

D: Ortalama üst ısıl değer ( 9.155 kcal/Sm3 ) 

E: Ortalama üst ısıl değer ( 10,64 kWh/Sm3 ) 

F: Doğalgazın kalorifik değeri ( kcal/ Sm3 ) 

G: Doğalgazın referans yoğunluğu ( kg / Sm3 ) 

H: Doğalgazın relatif yoğunluğu  

 I: Havanın yoğunluğu ( 1,2255 kg/Sm3 ) 

G = H x I 

A = (C x F ) / ( D x G ) 

B = A x E 
 

2. Ödeme: 

Ödeme yapılacak tutar, her ayın 1. (birinci) günü olmak kaydıyla, sabah 08.00’e kadar, Madde-7 

de belirlenen Ölçüm Noktasındaki ölçüm ekipmanlarından alınan değerler ile elde edilen ölçüm 

miktarı (kWh) esas alınarak hesaplanacaktır. Ödeme yapılacak tutara esas satış fiyatı, ödenecek 

olan sıradaki fatura/faturaların satış fiyatıdır. 

İZGAZ, ölçüm yapılan ayda, Yüklenicinin mal teslimi sonrasında oluşturduğu faturalardan, 

fatura tarih sırasına göre olmak koşuluyla, Ölçüm Noktasında tespit ettiği ölçüm miktarı (kWh) 

kadarına karşılık gelen tutarı ödeyecektir. Fatura miktarının kısmen ödenmiş olması halinde, 

kalan kısım, sonraki ay/aylardaki ölçüm miktarının ilgili kısmı karşıladığı dönemde ödenecektir. 

Ödeme, ölçüm yapılan ayın 18’nci (onsekiz) günü son ödeme tarihli olacak şekilde yapılacaktır.  

Yüklenici talep ettiği taktirde ilgili cihazların kalibrasyon belgeleri İZGAZ tarafından 

Yükleniciye sunulacaktır. Yüklenicinin talebi doğrultusunda sayaçlar kalibrasyona 

gönderilebilir, ancak kalibrasyon işlemleri için harcanacak nakliye dahil her türlü maliyet;  

sayacın ölçüm standardı içinde olması durumunda Yüklenici, ölçüm standardı dışında olmasının 

tespiti halinde İZGAZ tarafından karşılanacaktır. Tarafların arasında bu konuda yaşanması 

muhtemel uyuşmazlık halleri sözleşme gereği yükümlülüklerinin yerine getirilmesine engel 

teşkil etmeyecek olup aynen ifa olunacaktır. 
 

MADDE-9 FİYAT FARKI 

İhale sonucunda oluşan Satış Fiyatında, ÖTV ve KDV hariçtir. Satış fiyatı; BOTAŞ LNG Birim 

Fiyatı ile Marj bileşenlerinden  oluşmaktadır ve LNG’ nin, LNG dolum terminalinden bu 

sözleşmede bildirilen Kefken LNG İstasyonu ölçüm noktasına kadar taşınması da dahil tüm 

maliyeti kapsamakta olup herşey bu fiyata dahildir. 
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İlgili dönemde, bu fiyat içerisindeki bileşenlerden, BOTAŞ LNG Birim Fiyatının, İhale tarihinde 

geçerli olan BOTAŞ LNG Birim Fiyatına göre oluşan fark bedeli ve diğer bileşen olan Marj’ın,  

yüklemenin yapıldığı aydan 2 ay önceki aya ait TÜFE Endeksi ile ihale tarihindeki TÜFE 

Endeksi  oranına göre güncellenmesi sonucunda, aşağıdaki formülle, faturaya esas satış fiyatı 

değişikliği gerçekleştirilecek, Güncel Satış Fiyatı belirlenecektir: 

Satış Fiyatı 1 = Satış Fiyatı 0 + (BOTAŞ 1-BOTAŞ 0 ) + (Marj 1 – Marj 0)  (TL/kWh) 

Marj 0 = Satış Fiyatı 0 – BOTAŞ 0  (TL/kWh) 

Marj 1 = Marj 0 x (TÜFE 1 / TÜFE 0)  (TL/kWh) 

Satış Fiyatı 1 :Güncel Satış Fiyatıdır.  (TL/kWh) 

Satış Fiyatı 0 :İhale sonucunda oluşan Satış Fiyatı’dır.  (TL/kWh) 

BOTAŞ 0  :İhale tarihinde geçerli olan BOTAŞ LNG Birim Fiyatı (TL/kWh), 

BOTAŞ internet sitesinde açıklanmış olan BOTAŞ ile Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım 

Satım Sözleşmesi İmzalamış LNG Müşterilerine Uygulanan Toptan Satış Fiyat Tarifesi (ÖTV ve 

KDV Hariç,  Depolama Bedeli Dahil) bedelidir. 

BOTAŞ 1 :Fiyat değişim tarihinde geçerli olan BOTAŞ LNG Birim Fiyatı (TL/kWh), BOTAŞ 

internet  sitesinde açıklanmış olan BOTAŞ ile Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım 

Satım         Sözleşmesi İmzalamış LNG Müşterilerine Uygulanan Toptan Satış Fiyat 

Tarifesi (ÖTV ve KDV Hariç,  Depolama Bedeli Dahil ) bedelidir. 

Marj 0   :İhale sonucunda oluşan satış fiyatından, İhale tarihinde geçerli olan BOTAŞ LNG 

Birim Fiyatı bileşeninin çıkarılması sonucu oluşan bedeldir. (TL/kWh) 

Marj 1  :Güncel Marj bedelidir. (TL/kWh) 

TÜFE 1 :Yükleme yapıldığı, içinde bulunulan aydan 2 ay önceki aya ait TÜFE Endeksi 

TÜFE 0  :İhale tarihindeki TÜFE Endeksi 
 

MADDE-10 YAPTIRIM 

Teknik Şartname Madde-4.3’de belirtilen sürede, sipariş teslim edilemediğinde (Sözleşmede ki 

mücbir sebep halleri dışında) Yükleniciye ihtarlı 1 (bir) gün ek süre verilir.  Bu süre sonunda, 

gecikmenin devam etmesi halinde, Yüklenici gecikilen her gün için sözleşme bedeli üzerinden % 

0,05 (onbinde beş) oranında ceza ödeyecektir.  Ek süre verilmesine rağmen Yüklenici görevini 

yerine getirmez ise başka bir ihtar yapmaya veya protesto çekmeye gerek kalmaksızın İZGAZ 

başka bir tedarikçiden Sözleşme Madde-18’e göre LNG temin edebilir ve /veya sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu nedenle İZGAZ’ ın maruz 

kalabileceği her türlü ceza, zarar vs. talepleri Yüklenici karşılamakla yükümlü olup İZGAZ’ ın 

Yükleniciye karşı her türlü rücu hakkı saklıdır. Bu sebeple fesih hallerinde Yüklenicinin, 

İZGAZ’ dan hiçbir zarar vs. talep hakkı bulunmamaktadır. 
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SÖZLEŞME 
MADDE 1.TARAFLAR 

Bir tarafta, Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:4 İzmit/KOCAELİ adresinde mukim 

İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “İZGAZ” olarak 

anılacaktır.) ile diğer tarafta 

……………………………………………………………………………...………… adresinde 

mukim …………………………………………. (bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır) 

aralarında …………………. tarihinde tanzim ve imza edilen iş bu LNG Alım Satım 

Sözleşmesiyle (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); Sıvılaştırılmış Doğal Gaz satış 

koşulları ve İZGAZ ve Yüklenici’nin hak ve yükümlülüklerine ilişkin aşağıdaki maddeler 

üzerinde anlaşmaya varmışlardır. 
 

MADDE 2.TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

2.1. İZGAZ adresi/merkezi   : Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:4 İzmit/KOCAELİ 

olup,  

Ticaret sicil adı / no  : Kocaeli / 8235-14943 

Tel no     : 0(262) 318 40 00 – 318 40 78 

Faks no    : 0(262) 318 40 35 – 318 40 85 

İnternet sitesi adresi  : www.izgaz.com.tr  

Elektronik posta adresi : satinalma@izgaz.com.tr 

Mersis no   : 0483003966400014   
 

2.2.Yüklenicinin tebligat adresi : ……..………..……………………….olup, 

Ticaret sicil adı  / no : ………………………………………. 

Tel no    : ………………………………………. 

Faks no   : ………………………………………. 

İnternet sitesi adresi  : ……………………………………….  

Elektronik posta adresi : ……………………………………….’ dir. 

Mersis no   : ……………………………………….   
 

2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.  
 

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks, SMS veya 

elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  
 

MADDE 3. TANIMLAR 

Aşağıda tanımlanan kelime ve terimler işbu Sözleşme kapsamında, aksi belirtilmedikçe, tanımlandıkları 

şekilde kullanılacaktır. Tekil ifadeler aynı zamanda çoğul, çoğul ifadeler ise aynı zamanda tekil olarak 

yorumlanacaktır. 

Dağıtım Şirketi: Doğal Gazın Müşterilere teslim edilmek üzere mahalli gaz boru hattı şebekesi ile naklini 

ve perakende satışını yapan ve EPDK tarafından Müşterinin bulunduğu dağıtım bölgesi için düzenlenmiş 

dağıtım lisansına sahip şirketi ifade eder. 

Ay: Herhangi bir takvim ayının birinci günü saat 08.00’de başlayarak bir sonraki takvim ayının birinci 

günü saat 08.00’de sona eren dönemi ifade eder.  

Gün: Herhangi bir günde saat 08.00’de başlayıp bir sonraki gün saat 08.00’de sona eren zaman dilimini 

ifade eder. 

İhale: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 7110-7 sayılı kararındaki esaslar dahilinde Kapalı 

zarf ve Açık Eksiltme Usulü ile teklif verebileceği ihale usulünü, 

İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Kurul 

Kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,  
İşgünü: Cumartesi, Pazar veya Türkiye’de resmi tatil olan günler hariç herhangi bir gün olarak 

yorumlanacaktır. 

Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 
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Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
Miktar: kWh cinsinden ifade olunan LNG miktarını ifade eder. 

Satış Fiyatı: İhale de belirlenen TL/kWh cinsinden birim fiyatı, 

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG): Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar 

ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel 

işlemlere tabi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı - LPG hariç ) diğer hallerini ifade eden, özellikleri Ek 

1'de verilen gazdır. 
 

MADDE 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşmenin konusu; İZGAZ’ın ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik 

özellikleri teknik şartnamede düzenlenen LNG’nin bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde 

Yüklenici tarafından temini ve İZGAZ’a teslimi işidir.  
 

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  

Sözleşmenin süresi, 01.06.2019 – 31.05.2021 tarihleri arasını kapsamaktadır. 
 

MADDE 6. LNG KULLANIM AMACI  

İZGAZ tarafından satın alınan Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG), Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve sair ilgili 

mevzuat çerçevesinde İZGAZ ihtiyacını karşılayacak şekilde kesintisiz olarak kullanılacaktır.  
 

MADDE 7. TESLİM NOKTASI ve ÖLÇÜM NOKTASI 
İş bu Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle, Sıvılaştırılmış Doğal Gazın Teslim Noktası, Kefken LNG 

Tesisinde bulunan LNG Depolama Tankının içidir. 

İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle, Sıvılaştırılmış Doğal Gazın Ölçüm Noktası, Kefken LNG 

Tesisinde bulunan LNG Gazlaştırma Tesisi Çıkışındaki Ölçüm Ekipmanlarıdır. 

Yüklenici, Sıvılaştırılmış Doğal Gazın ikmalini yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, İZGAZ’ın ihtiyacı 

olan Sıvılaştırılmış Doğal Gazı, İZGAZ’ın belirlediği takvime ve taleplere uygun olarak yerine 

getirecektir.  
 

MADDE 8. SÖZLEŞME BEDELİ  

8.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, Yüklenici tarafından teklif edilen satış fiyatı ve 

Teknik Şartname ve İdari Şartnamede belirlenen usul ve esaslara göre hesaplama yapılacaktır. 
 

8.2. Sözleşme bedeline dahil olan giderler; 

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim, ve harç giderleri ile 

sözleşmeyle ilgili her türlü diğer giderler sözleşme bedeline dahildir.  

İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline dahil 

değildir. 
 

MADDE 9. SÖZLEŞME MİKTARI 

İşbu Sözleşme kapsamında İZGAZ’ın işbu sözleşmenin akdedildiği Sözleşme Süresi için kWh olarak 

Sözleşme Miktarı ve aylara göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır. 

 

AY 
MİKTAR 

kWh  
AY MİKTAR kWh 

Haziran 19 134.882 
 

Haziran 20 272.271 

Temmuz 19 148.600 
 

Temmuz 20 288.003 

Ağustos 19 157.220 
 

Ağustos 20 303.697 

Eylül 19 165.569 
 

Eylül 20 318.972 

Ekim 19 136.200 
 

Ekim 20 257.604 

Kasım 19 228.440 
 

Kasım 20 402.843 

Aralık 19 375.255 
 

Aralık 20 629.500 

Ocak 20 490.672 
 

Ocak 21 806.513 

Şubat 20 477.789 
 

Şubat 21 768.572 

Mart 20 435.619 
 

Mart 21 685.674 
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Nisan 20 314.686 
 

Nisan 21 478.805 

Mayıs 20 271.368 
 

Mayıs 21 409.936 

TOPLAM SÖZLEŞME MİKTARI 8.958.690 kWh 

 

İZGAZ’ın tablodaki Sözleşme Miktarları üzerinde LNG miktarı talebi olması durumunda, Yüklenici talebi 

sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun şekilde karşılayacaktır. 

İşbu maddede belirtilen zaman ve miktarlar tahmine dayalı olup, belirtilen değerlerden sapma olması, 

tahminlerin altında kalınması veya üzerine çıkılması halinde Yüklenici’nin, İZGAZ’dan her ne nam 

altında olursa olsun zarar, gider vs. talep hakkı bulunmamaktadır.  
 

MADDE 10. DOĞAL GAZIN KALİTESİ 

İşbu Sözleşme uyarınca Yüklenici tarafından İZGAZ’a teslim edilecek Sıvılaştırılmış Doğal Gazın 

sıcaklığı ve kimyasal kompozisyonu ŞİD’e uygun olacaktır. 
 

MADDE 11. DOĞAL GAZIN TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

İş bu sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde, tespit edilen zamanlarda ve miktarlarda ve sözleşmenin 

diğer hükümlerine uygun olarak, İZGAZ Sıvılaştırılmış Doğal Gazı, Yükleniciden teslim noktasında teslim 

almak, Yüklenici de Sıvılaştırılmış Doğal Gazı İZGAZ’a teslim noktasında teslim etmek hususunda 

anlaşmışlardır. 

İZGAZ, teslim edilen Sıvılaştırılmış Doğal Gazın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş 

olması veya gizli ayıpların olması halinde, Sıvılaştırılmış Doğal Gazın teknik şartnameye uygun 

hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Sıvılaştırılmış Doğal Gazın, İZGAZ tarafından kabul 

edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması 

veya işin kabul edilmiş olması, Yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş 

yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya 

malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale 

getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, Yüklenici Sıvılaştırılmış Doğal 

Gazı geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu durumda, kullanımdan 

kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.  
 

MADDE 12. FATURA VE ÖDEME ŞARTLARI 

Yüklenici, İZGAZ için her faturalama işlemini, İş bu sözleşme Madde-7’de belirlenen Teslim 

Noktası’nda Teknik Şartname Madde-8’de belirlenen usulle gerçekleştirecektir. 

İZGAZ, iş bu Sözleşme sonuna kadar, ödemelerini, İş bu sözleşme Madde-7’de belirlenen Ölçüm 

Noktası’ndan elde edilen değerleri esas almak kaydıyla,  Teknik Şartname Madde-8’de belirlenen usulde 

ve vadede gerçekleştirecektir. 

Faturalar Türk Lirası (TL) cinsinden düzenlenip, ödemeler Türk Lirası (TL) cinsinden yapılacaktır. 

Taraflar iş bu sözleşme konusu iş için faturalandırmaya esas alınacak usul ve ödemeye esas alınacak 

usulü birbirinden farklı hesap yöntemlerine dayandırmış olup, bu yöntemlerde mutabakata varmışlardır. 

Sözleşme devamı süresince ödeme yapılacak miktarlar için Teknik Şartname Madde-8’de belirlenen 

ödeme yapılacak tutar hesabı esas alınarak ödeme yapılacağından, Yüklenici düzenlediği fatura tutarları 

kadar ödeme yapılmadığından bahisle hiçbir surette İZGAZ’ı temerrüde düşüremeyeceğini, faiz vs. her ne 

ad altında olursa olsun İZGAZ’dan ödemeye yapılacak tutar dışında talepte bulunamayacağını ve yasal 

yolla İZGAZ aleyhine işlem yapamayacağını iş bu sözleşme ile gayrikabili rücü olarak kabul ve taahhüt 

eder.   

Sözleşmenin nihayet bulması ile Madde-13 hükmündeki esaslara göre işlem yapılacaktır. Sözleşme 

tarafları Madde-13 hükmünde belirlenen esaslarda mutabakata vardıklarını gayri kabili rücü olarak kabul 

ve taahhüt ederler. 
 

MADDE 13. SÖZLEŞMENİN BİTİŞİ İLE DOĞACAK YÜKÜMLÜLÜKLER 

Taraflar, karşılıklı olarak, İş bu sözleşmenin feshi veya süresinde sona ermesi halinde, o güne kadarki, 

toplam faturaya esas olan teslim miktarları (kWh) ile toplam ödemeye esas ölçüm miktarları (kWh) 

karşılıklı olarak hesaplanacak olup, karşılıklı mutabık kalınması sonrası; Fatura edilmiş olan miktarların 

toplamının, gerçekleşmiş olan ödeme miktarlarının toplamından yüksek olması halinde; aradaki miktar 

olarak farkın, İZGAZ tarafından oluşturulacak fatura ile -sözleşme süresince ortaya çıkabilecek firelerin 
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Yüklenici sorumluluğunda olması önkoşulu ve Tank’ta kalan LNG miktarını tüm maliyetleri 

Yüklenici’ye ait olmak koşulu ile Yüklenici’nin teslim alması sağlanarak- İZGAZ tarafından geri teslim 

edileceğini, kabul ve taahhüt ederler. 
 

MADDE 14. DAMGA VERGİSİ, VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

Sözleşmenin yapılması, yürütülmesi ve uzatılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon ve bunun gibi 

her ne nam altında olursa olsun kanuni ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar (İZGAZ’ın kusuru 

nedeniyle doğan cezalar haricinde), Yüklenici’ye aittir. 

İşbu Sözleşmeden doğan damga vergisinin tamamı Müşteri tarafından beyan edilip, ödenecek 

olup, ödeme makbuzu İZGAZ ile paylaşılacaktır. 
 

MADDE 15. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

15.1 Kesin teminatın miktarı ve süresi:  

Yüklenici ...……………. TL ( …………………………………………………………… 

………… Türk Lirası ) bedelli kesin teminat mektubunu, işin süresinin bitim tarihinden itibaren 

12 (oniki) ay ileri tarihli olacak şekilde İZGAZ’a işbu Sözleşmenin akdi ile birlikte vermek 

zorundadır.  
 

15.2. İlave kesin teminat:  

Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi veya iş artışı olması halinde, Yüklenici ilave kesin teminat 

mektubunu vermekle yükümlüdür. Bu taahhüdün yerine getirilmemesi halinde İZGAZ, 

Yüklenici’ye yazılı ihtar ile en az 3(üç) iş günü süre tanır. Yüklenici, süre sonunda taahhüdü 

yerine getirilmemiş ise ilave teminat tutarı kadar bedelin,  takip eden ay için ödeyecek gaz 

bedelinden mahsup edilerek, İZGAZ’ın teminat olarak tahsile yetkili olduğunu gayrikabili rücu 

olarak kabul ve taahhüt eder. Yüklenici’nin bu nedenle İZGAZ’a karşı hiçbir tazminat, zarar vs. 

talep hakkı bulunmamaktadır. 
 

15.3. Kesin teminat ve ilave kesin teminatın geri verilmesi:  
Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi, 

Yüklenicinin bu işten dolayı İZGAZ’a herhangi bir borcunun kalmaması, Sözleşme konusu işten 

bir ihtilaf doğmaması halinde Yüklenici’ye iade edilir. 
 

MADDE 16. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLAR 

Sözleşme konusu işte alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenici’nin kendisi 

tarafından yapılacaktır.  
 

MADDE 17. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI  

Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı sözleşme ve ihale 

dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek 

kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, 

üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, LNG’nin süresinde teslimi için 

gerekli her türlü ekipmanı hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır.  

Yüklenici’nin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İZGAZ’ın ve/veya 

üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, Yüklenici her türlü zarar ve ziyanı tazmin 

edecektir.  

Yüklenici, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat 

hükümlerine uymakla yükümlüdür. Yüklenici’nin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle 

ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İZGAZ personeline verilen zarar ve 

ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İZGAZ tarafından 

tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenici’nin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil 

edilir. Yüklenici’den yapılacak kesintilerin İZGAZ alacağını karşılayamaması durumunda kalan 

miktar, Yüklenici’nin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle 

karşılanır. İZGAZ alacağını bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel 

hükümlere göre Yüklenici’den tahsil edilir.  
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Yüklenici, sözleşme konusu malların İZGAZ’a teslimine kadar korunmasından sorumludur. 

Yüklenici, malın İZGAZ’a tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, 

hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya 

tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.  

 Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin 

yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.  

Yüklenici;  

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,  

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,  

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile 

bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,  

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal 

güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır. 

 Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir 

zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.  

Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları; 

Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen 

standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.  

Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, 

Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine 

ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin 

defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.  

Malların taşınması  

Yüklenici, iş için tüm gerekli şeylerin yüklenmesi, taşınması, teslim edilmesi, boşaltılması, 

sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.  

Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar 

görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması 

esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli 

izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının 

kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici 

tarafından karşılanır.  

Yukarıda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması dolayısıyla uğranılan her türlü 

maddi manevi zararları İZGAZ karşılamak durumunda kalması halinde YÜKLENİCİ’ye her 

türlü rücü’en talep ve dava hakkı saklıdır. 
 

MADDE 18. GECİKME HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR VE KESİNTİLER İLE 

SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak LNG’yi süresinde teslim etmemesi halinde, yazılı ihtar 

yapılarak Yüklenici’ye 1 gün ek süre verilir ve bu sürenin sonunda, gecikmenin devam etmesi 

halinde, işbu sözleşme ve eklerindeki şartlar uyarınca Yüklenici’ye gecikilen her takvim günü 

için sözleşme bedelinin % 0,05 (onbindebeş) oranında gecikme cezası uygulanır.  
Yüklenici tarafından İZGAZ’ın LNG arzı’nın karşılanamaması durumunda, İZGAZ’ın Doğal Gaz 

tedariğini başka bir şekilde sağlaması veya alternatif bir yakıtla ikame etmesi halinde, Yüklenici, 

İZGAZ’ın bu durumdan kaynaklanan her türlü ceza ve ilave maliyetleri, bu maliyetlere ilişkin faturanın 

ibraz edilmesi koşulu ile İZGAZ’a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden 

kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ilave kesin teminatlardan 

karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.  
İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, İZGAZ’ın ayrıca 

protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı ve varsa ilave kesin teminatları gelir kaydetme ve 

sözleşmeyi fesih etme hakkı saklıdır. 
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MADDE 19. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Taraflar’dan herhangi birinin Sözleşmeden doğan edim ve taahhütlerini tam ve/veya zamanında ifa 

etmemesi halinde diğer Taraf aykırılığı gerçekleştiren Taraf’a makul bir süre vererek ihlalin veya 

aykırılığın giderilmesini yazılı talep edecektir. Söz konusu makul süre, durumun niteliğine uygun düştüğü 

ölçüde belirlenecek olup, süresi Sözleşme veya Protokollerde belirlenmemiş durumlarda 10 (on ) iş 

gününden daha az olamaz. Verilen makul süre içinde ihlal veya aykırılıklar giderilmez ise süre veren 

Taraf Sözleşmeyi başkaca bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkını haiz 

olacaktır.  

Her halükarda İZGAZ, 90 (doksan) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak, herhangi bir gerekçe 

gösterme yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı süresinden önce sonlandırma /fesih hakkına 

sahiptir. Bu nedenle Yüklenici, bu hususu bildiğini ve bu tür fesih halinde İZGAZ’a karşı herhangi bir 

tazminat, zarar vs. her ne nam altında olursa olsun talep ve dava hakkı olmadığını gayri kabili rücü olarak 

işbu sözleşme ile beyan ve taahhüt eder. 

İZGAZ’ın İSG ve Çevre, SA8000 ve ISO27001 kurallarına uymamak sözleşmenin fesih sebebi 

sayılacaktır. 
 

MADDE 20. MÜCBİR SEBEPLER 

“Mücbir sebep” terimi, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri 

almış olmasına karşın önlenemeyecek, engellenemeyecek veya giderilemeyecek olması ve bu 

durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat ve işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine 

getirmesini engellemesi anlamına gelir. 

Mücbir sebepler; tabii afetler, doğal güçler, seller, depremler, toprak kaymaları, yangınlar, 

sabotajlar ve savaş muadili operasyonlar vb. sayılabilir. 

Herhangi bir Mücbir sebep durumunun gerçekleşmesini takiben, etkilenen Taraf diğer Taraf’ı 

mümkün olan en kısa zamanda olaydan ve olayın beklenen boyutu ile süresinden, ilgili belgeleri 

de bildirimine ekleyerek, yazılı şekilde haberdar edecek ve en kısa zamanda Sözleşme’nin 

normal ifasının sürdürülmesini sağlamak için faydalı olabilecek tüm makul önlemleri taraflar 

beraberce alacaktır. 

Mücbir sebep durumlarının ve/veya etkilerinin 10 (on) günlük bir süreyi geçeceği öngörüldüğü 

takdirde, Taraflar, ortaya çıkacak zararı en asgaride tutmak ve her iki Taraf’ın da kabul 

edebileceği bir çözüm bulmak için görüşecek ve ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerdir. 
Sözleşme’nin Mücbir sebep durumlarının 45 (kırkbeş) günden daha uzun sürmesi halinde taraflardan biri 

diğer tarafa 7 (yedi) gün öncesinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak 

ve sözleşmenin fesih tarihine dek oluşan tüm taahhütlerini ifa etmek koşuluyla feshedebilir. Diğer taraf bu 

fesih sebebi ile ilgili taraftan herhangi bir ad altında, tazminat, cezai şart veya benzeri hak ve alacak 

talebinde bulunamaz.  
 

MADDE 21. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

İşbu sözleşmeden doğan ve/veya bu sözleşme ile ilgili ihtilafların çözümünde münhasıran Kocaeli 

Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 
 

MADDE 22. GİZLİLİK 

Taraflar; yazılı olarak mutabakata varmadıkları sürece veya yasal düzenlemeler, mahkeme veya resmi bir 

merci kararı gerektirmediği sürece işbu Sözleşme hükümlerini üçüncü şahıslara açıklayamazlar.  

İşbu Gizlilik yükümlülüğü Sözleşme’nin bitiminden sonra beş yıl olarak yürürlükte kalacak ve Taraflar 

için bağlayıcı olacaktır. 
 

MADDE 23. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 

Yüklenici işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini İZGAZ’ın yazılı onayı olmadan üçüncü 

kişilere devir ve temlik edemez.  
 

MADDE 24. BÖLÜNEBİLİRLİK 

İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması durumunda sözleşmenin diğer maddelerinin 

ve sözleşmenin geçerliliği etkilenmeyecektir.  
 

 

 

 



 
SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (LNG) ALIM İŞİ 

 

13 

 

MADDE 25. BİLDİRİMLER 

Sözleşmedeki hususlara özel olarak aksi belirtilmedikçe, işbu Sözleşmeye ilişkin yazılı bildirimler, kurye 

veya taahhütlü mektup veya ilgili Tarafa orijinali aynı gün içerisinde gönderilmek üzere faks, elektronik 

posta gönderilecektir.  
 

MADDE 26. ETİK VE ÇEVRESEL & SOSYAL SORUMLULUK ŞARTI 

a) Yüklenici, Grup’un Etik Tüzüğü, “Uygulamadaki Etik” Rehberi ve “İş İlişkisinde Etik: Yönetim 

Süreci” dokümanlarında ve web sitesi olan www.engie.com adresinde yer aldığı şekilde Grup’un etik, 

çevre ve sosyal sorumluluk konusundaki taahhütleri hakkında bilgilendirildiğini ve bunlara uygun 

hareket edeceğini kabul eder. 

b) Yüklenici, sözleşmenin infazından önceki 6 yıllık dönemde aşağıda belirtile, Sözleşmece 

uygulanabilir ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uygun davrandığını İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye beyan ve tekeffül eder; 

 Temel insan hakları ve özellikle çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırılmasının ve şirket içinde veya 

tedarikçi ve taşeronlara yönelik herhangi bir şekilde ayrımcılık organize edilmesinin 

yasaklanması; 

 Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve terörizmin yasaklanması, 

 Ticaret, ithalat ve ihracat lisansları, gümrük; 

 Personel ve üçüncü kişilerin sağlık ve güvenliği; 

 Yasadışı işin yasaklanması; 

 Çevrenin korunması; 

 Mali suçlar, özellikle yolsuzluk, dolandırıcılık, nüfuz ticareti (veya Sözleşmeye ulusal yasalar 

tarafından uyarlanan eşdeğer suçlar) dolandırıcılık, hırsızlık, kurumsal sermayelerin kötüye 

kullanımı, sahtekarlık, sahtecilik, benzer ve ilgili suçlar; 

 Kara para aklama ile mücadele için önlemler; 

 Rekabet hukuku; 

c) Sözleşmenin performansına bağlı olarak, Yüklenici kendi adına, varsa tedarikçi ve taşeronlarının 

adına aynı kurallara uyacağını taahhüt eder. 

d) İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., tedarikçiden mevcut Etik, Çevresel ve Sosyal 

Sorumluluk Şartları’ na uyduğuna, denetim yaptığına veya yaptırdığına dair kanıt talep etme hakkına 

sahiptir. 

e) Mevcut Etik, Çevresel ve Sosyal Sorumluluk Kuralları’ nın herhangi bir şekilde ihlali halinde 

temerrüde düşmeyen taraf, sözleşmede belirtilen şart ve koşullara uygun olarak, maliyeti temerrüde 

düşen tarafta olmak üzere sözleşmeyi erteleyecek ve/veya sonlandıracaktır. 
 

MADDE 27. TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE 7 PRENSİP 

1. Yasalara, yönetmeliklere, dış standartlara, Grup taahhütlerine ve iç prosedürlere uygunluk. 

2. Bütün Yüklenicilere karşı eşit, şeffaf ve tarafsız davranmak. 

3. Karşılıklı taahhütlerin devamlılığından emin olmak. 

4. Takas edilen her türlü bilginin gizliliğini korumak. 

5. Etik standartlara, sürdürülebilir gelişime ve sosyal sorumluluğa saygıyla Grup taahhütlerini 

karşılamak ve farkındalığı arttırmak. 

6. Objektif ve bağımsız karar vermeyi sarsacak her türlü çıkar çatışmasından kaçınmak. 

7. Bu kurallarla uyuşmayan her türlü durumu raporlamak. 
 

MADDE 28. SAİR HÜKÜMLER 

İşbu Sözleşme …………………. tarihinde, iki nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.  
  

İZGAZ YÜKLENİCİ 

İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ………………………………………… 1 

……………… 2 ……………… 3 …………………. 4 …………………. 5 

                                                 
1 Yüklenicinin ticari unvanı yazılacaktır. 
2 İZGAZ’ın imza sirkülerinde belirtilen temsil ve ilzama yetkili kişilerin ad ve soyadları yazılacaktır. 
3 İZGAZ’ın imza sirkülerinde belirtilen temsil ve ilzama yetkili kişilerin ad ve soyadları yazılacaktır. 
4 Yüklenicinin sözleşmeye imzalama ile temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad ve soyadları yazılacaktır. 
5 Yüklenicinin sözleşmeye imzalama ile temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad ve soyadları yazılacaktır. 
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Ekler: 

Ek 1 Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Kalite Şartnamesi  

Ek 2 Teknik Şartname 

Ek 3 İdari Şartname 

Ek 4 İmza Sirküleri  
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EK 1 – SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ KALİTE ŞARTNAMESİ 

Kimyasal Kompozisyon    ( Mol Yüzdesi Olarak) 

Metan          ( C1 ) Min.  % 82 

Etan          ( C2 ) Maks.  % 12 

Propan         ( C3 ) Maks.  % 4 

Bütan          ( C4 ) Maks.  % 2,5 

Pentan ve Diğer Ağır Karbonlar  ( C5+ ) Maks. % 1 

Karbondioksit       ( CO2 ) Maks. % 3 

Oksijen         ( O2 ) Maks  % 0,5 

Azot          ( N2 ) Maks.  % 5,8 

Kükürt 

Hidrojen Sülfür       ( H2S ) Maks.  5,35 mg/m3 

Merkaptan Kükürt Maks.    16,07 mg/m3 

Toplam Kükürt       Maks.     115,50 mg/m3 

Üst Isıl Değer 

Maksimum        10.427 Kcal/m3 

Minimum         8.100 Kcal/m3 

Wobbe Sayısı 

Maksimum         13.000Kcal/m3 

Minimum         10.465Kcal/m3 

Su Çiğlenme Noktası  Maksimum 0°C (Yaz Dönemi), -5°C (Diğer Dönemler) (44 Barg’a kadar) 

Hidrokarbon Çiğlenme Noktası  Maksimum 0 °C (67,5Barg’a kadar) 

m3 : 15 °C’nin altındaki bir sıcaklıktaki ve 1,01325 Bar mutlak basınçtaki 1 (bir) m3 gazın hacmine eşittir. 
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İDARİ ŞARTNAME 

 
I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR  

MADDE-1 İHALEYİ YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER 

(a) Firma ünvan : İZGAZ İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

(b) Adres  : Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Caddesi No : 4 İzmit/KOCAELİ 

(c) Tel   : 0(262) 318 40 00 – 318 40 78 

(d) Fax  : 0(262) 318 40 35 – 318 40 85 

(e) E-posta  : satinalma@izgaz.com.tr 

(f)     Kep  : izgaz@hs02.kep.tr 

 

MADDE-2 İHALENİN KONUSU 

Bu ihalenin konusu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, 08/06/2017 tarih ve 7110-7 sayılı 

kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Doğal Gaz 

Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle 

Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar"’ isimli düzenleme uyarınca, İZGAZ İZMİT DOĞAL GAZ 

DAĞITIM A.Ş.’nin (İZGAZ olarak anılacaktır) lisans bölgesi içinde yer alan Kefken-Kerpe-

Cebeci dağıtım şebekesinin LNG ile beslenmesi ve bu yöntemle dağıtım faaliyetinde bulunması 

amacıyla üçüncü kişilerden, bedeli mukabilinde LNG alımı yapılmasıdır. 

Alım işlemlerine, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben başlanacaktır. Tedarik süresi Teknik 

Şartnamede belirtilen süredir. 

Toplam alım miktarı  Teknik Şartnamede  belirtilen toplam sözleşme satın alınacak miktardır.  

Bu şartname; İZGAZ’ın Kefken LNG istasyonunda kullanılmak üzere, LNG’nin LNG 

terminalinden yüklenmesi ve doldurulması, İZGAZ’ın Kefken LNG istasyonuna taşınması ve LNG 

istasyonunda bulunan LNG tankına boşaltılması işini tanımlamaktadır. LNG’nin, LNG 

terminalinden İZGAZ’ın Kefken LNG İstasyonunda bulunan LNG tankına taşınması ve 

boşaltılması işi kapsamında gerekli araç, gereç ve ekipmanlar da Yüklenici tarafından sağlanacak 

ve LNG, İZGAZ’ın boşaltım istasyonunda bulunan LNG tankının içinde kullanılabilir halde teslim 

edilecektir. 

Yüklenici, bu Şartname’de düzenlenen yükleme, doldurma, taşıma ve boşaltma işlerini, başta 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Tehlikeli 

Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ve Tehlikeli 

Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik olmak üzere (ve bunlarla sınırlı 

kalmamak üzere) ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak taşımakla yükümlü olup, aksi halde 

doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar ile idari ve adli cezalardan tek başına sorumlu 

olacaktır. 

Yüklenici, LNG’nin ilgili mevzuat çerçevesinde tehlikeli madde olduğunu ve gerek kendisine ve 

personeline gerekse üçüncü kişilere zarar verilmemesi için gerekli her türlü tedbiri, bedeli 

kendisine ait olmak üzere almak yükümlülüğü altında olduğunu bilmektedir. 
 

MADDE-3 İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

a) İhalenin yapılacağı adres : Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Caddesi No: 4 İzmit/KOCAELİ 
b) İhale tarihi         : 25.04.2019 Perşembe 

c) İhale saati         : 14.30 

İstekliler yukarıda belirtilen ihaleye teklif sunmakla, bu şartnamede yer alan hüküm ve koşulları kabul etmiş 

sayılır. 
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MADDE-4 TEKLİFLERİN SUNULACAĞI YER, SON TARİH VE SAATİ 6 

a. Son teklif verme tarih ve saati : 25.04.2019 Perşembe – 14.30 

b. Tekliflerin sunulacağı yer : Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Caddesi No: 4 İzmit/KOCAELİ 

c. Teklifler; teklif (son teklif verme) verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Teklif (son teklif verme) sunma saatine kadar 

İZGAZ’a ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

d. İZGAZ’a ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 
 

e. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, isteklilere tekrar bildirime gerek 

olmaksızın, tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler 

kabul edilir. 

f.      Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı dikkate alınır. 

 

II- İHALEYE KATILMA YETERLİLİĞİ 

MADDE-5 İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK 

KRİTERLERİ 

5.1. İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri ile birlikte sunmaları 

gerekir:  

a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 

posta adresi, 

b. İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili ticaret odasına kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren, 

ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgeler, 

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri (İsteklilerin ilgisine göre tüzel kişiliğin 

ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir 

Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri), 

d. Şartname ekinde örneği bulunan teklif mektubu, 

e. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin istekliyi ihalede temsile yetkili olduğunu 

gösterir noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

g. İsteklinin toptan satış, iletim ve taşıma faaliyetlerine ilişkin son 5 (beş) yıllık iş deneyim 

belgeleri, 

h. Yüklenicinin (aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere) bu Şartname kapsamında üstleneceği 

yükleme, doldurma, taşıma ve boşaltma faaliyetlerini yürütebilmesi için mevzuata göre tüm izinler 

aldığını ve mevzuattan kaynaklanan tüm yasal zorunlulukları yerine getirdiğini gösteren belgeler; 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre alınmış yetki belgesi 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan alınmış Toptan Satış Lisansı, 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun (EPDK)'dan alınmış İletim Lisansı, İletim Lisansının 

bulunmaması durumunda, İletim Lisansı olan bir firma ile yaptığı sözleşmenin ve söz konusu 

firmanın İletim Lisansının bir kopyası, 

 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alıcı, boşaltan ve 

taşıyan sıfatıyla alınmış “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri” (Tehlikeli Madde Faaliyet 

Belgesi'nde “Boşaltan” ibaresinin olması gereklidir), 

 Taşıma işinde görevlendirilecek her bir şoför için Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 

Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alınmış Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikaları 

(SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikaları 

 Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ürün taşınmasında 

üçüncü kişilere ve çevreye verilmesi muhtemel zarara karşı) poliçeleri 

 Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortasına ait (3. Şahıslara vereceği zararlar dolayısıyla) belgenin 

birer kopyaları 

                                                 
6 İsteklilerin bulunduğu oturumda öncelikle evrak kontrolü yapılarak, İsteklilerin bulunduğu birinci oturumda İstekliler tarafından sunulan dokümanlar ile 

evrak kontrolü yapılarak, İhale Komisyonunca değerlendirmesi yapılacaktır. İhale Komisyonu ikinci oturumda sunulan teklif mektuplarını açarak fiyatları 

ilan edecek, ilan edilen teklif fiyatları üzerinden; en düşük teklif veren 3 (üç) İstekli açık eksiltmeye davet (davet edilen İstekliler haricinde ihalenin bu 
aşamasına diğer İstekliler katılamaz) edilecektir. 
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i. Bu Şartnamede isteklilerce sunulması talep edilen diğer belgeler. 

j. Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler : 

a) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9001 Kalite Yönetim 

Sistemi Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. (Bkz. Madde : 5.3)   

b) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO 14001 Çevre Yönetim 

Sistemi Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. (Bkz. Madde : 5.3)   

c) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış OHSAS 18001 İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. 

(Bkz. Madde : 5.3) 

d) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış SA8000 – Sosyal 

Sorumluluk Standardı Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. (Bkz. 

Madde : 5.3) 

e) İstekliler; ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO27001 Bilgi Güvenliği 

Yönetim Standardı Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaklardır. (Bkz. Madde 

: 5.3) 
 

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu 

olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.  
 

5.3. İsteklilerin; ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, SA8000 ve ISO27001 belgeleri yok ise ihale 

üzerinde kalması halinde İZGAZ’ın hazırlamış olduğu “Yüklenici - Müteahhit Taahhüt Formu 

(1.4.FR.0008)” ile “Gizlilik ve İfşa Etmeme Sözleşmesi (3.4.3.FR.0001)” ni imzalamak ve bu 

konudaki kurallarına aynen uymak zorundadır. İZGAZ’ın İSG ve Çevre kuralları ile SA8000 ve 

ISO27001 kurallarına uymamak sözleşmenin fesih sebebi sayılacaktır. 
 

5.4. İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ dan (SGK) alacağı ihale tarihinden önceki 2 (iki) yıla ait “İş 

Kaza Geçmişi Raporu” nu sunmak zorundadır. Son iki yıla ait İş Kaza Geçmişi Raporunda ölümlü 

kaza beyanı var ise İstekli/İstekliler ihalede değerlendirme dışı bırakılır. 

 

MADDE-6 İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

6.1. Ortak girişimler, aşağıda sayılanlar ve aşağıda sayılanların ortağı olduğu ortak girişimler doğrudan 

veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar: 

a. İlgili mevzuat uyarınca geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 

12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize 

suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, 

b. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

c. İZGAZ’ın ihale yetkilisi ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, 

d. İZGAZ’ın ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve 

onaylamakla görevli olanlar, 

e. Yürürlükte olan bir lisansı bulunmayan firmalar, 

f. İZGAZ ile doğrudan ve/veya dolaylı ortaklık ya da kontrol ilişkisi bulunan firmalar 

g. (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar 

kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 

h. (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen kişilerin, yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya 

sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç ortakları ile şirketleri, 

i. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini 

askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, 

j. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi 

altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, 

k. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu olan, 

l. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, 

m. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan İZGAZ’a yaptığı işler sırasında iş veya meslek 

ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İZGAZ tarafından tespit edilen, 
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n. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş 

olan, 

o. Bu Şartnamenin 7'nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, 
 

6.2. İşbu Şartnamenin 6.1'inci maddesinde belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı 

bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında 

tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale sonuçlandırılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek 

ihale iptal edilir. 

 

MADDE-7 YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR 

İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır; 

a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla 

ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 

b. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik 

etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, 

c. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, 

d. Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da 

vekâleten birden fazla teklif vermek, 

e. Bu Şartnamenin 6’ncı maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 
 

MADDE-8 TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İZGAZ, isteklinin teklifin 

hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili üstlendiği masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
 

MADDE-9 İHALE ŞARTNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

9.1. Bu şartnamede değişiklik yapılması halinde, önceki ihale ilanı geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde 

ilan edilir. 
 

9.2. Öte yandan, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini 

etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İZGAZ tarafından tespit edilmesi veya 

isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde de, ihale şartnamesinde değişiklikler yapılabilir. Bu halde, 

ihale geçersiz sayılmayacak ve yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası 

olan zeyilname, ihale tarihinden en az 5 (beş) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde 

ihaleye teklif vermiş olanların tamamına gönderilecektir. Zeyilnameyle yapılan değişiklikler nedeniyle 

tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye veya daha evvel verilmiş bulunan tekliflerin değiştirilmesine 

ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 10 (on) gün, zeyilnameyle 

ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere 

tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır. 
 

MADDE-10 İHALE TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İZGAZ’IN 

SERBESTLİĞİ 

10.1. İZGAZ’ın gerekli gördüğü veya tekliflerin hiçbirinin işin ihale edilmesi için yeterli kabul edilmediği veya 

ihale şartnamesinde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların 

bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. 

 

10.2. Bu durumda ihalenin iptal edildiği teklif sahiplerine bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş 

olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin her ne 

gerekçe ile iptal edilmesi veya gerekçe bildirilmeksizin iptaline karar verilmesi nedeniyle isteklilerce 

İZGAZ’dan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 
 

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

MADDE-11 TEKLİFLER 

11.1. Teklifler, Teknik Şartname Madde-3’de belirtilen miktarlar ve süre için ve LNG'nin 1 (bir) kWh satış 

fiyatı belirtilerek ve Türk Lirası olarak verilecektir. İhale konusu alımın tamamı için teklif verilecek olup, 

kısmi teklif kabul edilmez. 
 

11.2. LNG'nin depolanması, yüklenmesi, taşınması ve teslimi faaliyetlerinin tümü için yapılacak her türlü 

kayıp, masraf, gider, vergi ve harçlar ile sigorta bedelleri teklif sahibine ait olacaktır; bu nedenle bu 

masrafların tümü dikkate alınarak teklif verilmelidir. 
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MADDE-12 TEKLİFİN DİLİ 

Bu şartname kapsamında sunulacak bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir 

dilde sunulan belgeler, onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılır. 

 

MADDE-13 TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ, İÇERİĞİ 

Teklif Mektubu, bu Şartname ekindeki “Teklif Mektubu Örneği”ne uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak 

sunulur. Teklifin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme 

bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış 

olması zorunludur. 
 

MADDE-14 TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ 

14.1. İhale konusu iş için teklif edilen satış fiyatının yer aldığı teklif mektubu isteklinin mali teklifini oluşturur. 

Bu teklif mektubu, üzerine mali teklif olduğu yazılıp ağzı mühürlü, imzalı ve kapalı olarak bir zarfa 

konulurak sunulur. 
 

14.2. Yeterlik değerlendirmesi için istenilen diğer bütün belgeler ve geçici teminat ayrı bir zarfa konulur. 
 

14.3. Yukarıda belirtilen her İki zarfın üzerine de isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin 

hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Her iki 

zarf birlikte ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak, üzerine isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas 

açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İZGAZ’ın açık adresi yazılmak suretiyle sunulur. 

 

MADDE-15 TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

15.1. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmak zorundadır. 

Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İZGAZ tarafından ihtiyaç 

duyulması halinde bu süre, en fazla bu maddede belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar daha uzatılabilir. 
 

15.2. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde istekliler, geçici teminatlarının süresini de yeni teklif 

geçerlik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla olacak şekilde düzenlemek ve İZGAZ’a sunmak 

zorundadırlar. 
 

15.3. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması kararını kabul etmeyen isteklinin teklifi değerlendirmeye 

alınmayarak geçici teminatı iade edilir. 
 

MADDE-16 TEKLİFE DAHİL OLAN MASRAFLAR 

16.1. LNG’nin, yüklenmesi, taşınması ve teslimi faaliyetlerinin tümü için yapılacak her türlü masraf, gider, 

vergi ve harçlar ile sigorta bedelleri ve sözleşmenin imzalanması nedeniyle tahakkuk edecek damga 

vergisi ve diğer mali yükümlülükler Yüklenici tarafından karşılanır. 
 

16.2. 16.1’inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması 

hallerinde, teklifin bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. 
 

MADDE-17 GEÇİCİ TEMİNAT 

17.1. İsteklilerden, ihale konusu toplam alım tutarının % 3’ü (yüzde üç) oranında geçici teminat alınır. Geçici 

teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik süresinin, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 

otuz (30) gün fazla olması zorunludur. 
 

17.2. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılır 
 

MADDE-18 TEMİNAT İLE İLGİLİ ESASLAR 

18.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir; 

a. Tedavüldeki Türk Parası, 

b. Bankalar, katılım bankaları ve özel finans kurumlan tarafından verilen teminat mektupları, 

c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler. 
 

18.2. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri 

teminat mektupları İle Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının 

kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının 

düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 
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18.3. 18.1'inci maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal 

değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak 

kabul edilir. 
 

18.4. Teminat mektupları İZGAZ tarafından teslim alınır.  
 

18.5. İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci ve üçüncü en düşük teklif sahibi istekli dışında kalan diğer isteklilere 

ait teminatlar hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ikinci ve 

üçüncü en düşük teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. 
 

18.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

 

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA İLİŞKİN 

HUSUSLAR 

MADDE-19 TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI 

Teklifler ihale saatine kadar İZGAZ’ın iş bu şartnamede yer alan adresine verilir. Bu Şartnameye uygun 

olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Yeterlik değerlendirmesinden geçemeyen 

isteklilerin mali tekliflerini içeren zarflar açılmaksızın ihale sonrasında ilgilisine iade edilir. 
 

MADDE-20 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGUN TEKLİFİN SEÇİMİ 
20.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya geçici teminatı usulüne uygun 

olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin, değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, 

teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması 

halinde, İZGAZ tarafından belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak 

istenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve mali 

teklifleri açılmadan iade edilir. 
 

20.2. Şartnamede belirlenen yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmayan 

tekliflerin isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve mali teklifleri açılmadan iade edilir. 
 

20.3. Müteakiben, tüm teklif sahiplerinin huzurunda yeterliği sağlayan isteklilerin mali teklifleri açılır ve 

tutanak altına alınır. 
 

20.4. Tekliflerin açılmasından sonra en düşük teklif veren 3 (üç) istekli arasında açık eksiltme yapılır. İstekliler, 

en düşük tekliften daha yukarıda olmamak kaydıyla tekliflerini sırayla ve sözlü olarak aktarırlar. 

Teklifler yapıldığı sırada yapılan indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden son tekliflerini 

vermeleri istenir. İhale, açık eksiltme yarışmasında en düşük satış bedelini teklif eden istekli üzerinde 

bırakılır. 
 

MADDE-21 BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ 

21.1. İZGAZ verilmiş olan bütün teklifleri herhangi bir gerekçe bildirme zorunluluğu olmaksızın reddederek 

ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün teklif sahiplerine bildirilir. 

İZGAZ bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle isteklilere karşı herhangi bir yükümlülük altına girmez. 
 

21.2. İhalede teklif veren tek istekli olması halinde ihale iptal edilerek süreç yenilenir. Bu durum ihale 

komisyonunca tutanak altına alınır ve ilan edilir. Tekrar edilen ihalede de teklif veren yine tek istekli 

olması halinde, ihale komisyonunca düzenlenen tutanaklar ile birlikte hazırlanacak durum raporu 

EPDK’ya bildirilerek, bir önceki ihaledeki teklifi geçmemek üzere istekli ile sözleşme yapılır. 
 

MADDE-22 SÖZLEŞMEYE DAVET 

İhale üzerinde kalan isteklinin bu kararın kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen en geç 7 (yedi) gün içinde kesin 

teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu ihale üzerinde kalan istekliye imza karşılığı elden 

tebliğ edilir veya noter marifetiyle tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. 
 

MADDE-23 KESİN TEMİNAT 
Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, 

sözleşmenin imzalanmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden, ihale konusu toplam alım tutarının %10'u 

(yüzdeon) oranında, işin süresinin bitim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay ileri tarihli olacak şekilde kesin teminat 

alınır. 
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MADDE 24. İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞME YAPILMASINDA GÖREV VE 

SORUMLULUĞU VE SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ SONUÇLARI 

24.1. İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı sunarak sözleşmeyi, ihale kararının kendisine tebliğ edildiği 

tarihi izleyen en geç 7 (yedi) iş günü içinde imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici 

teminat ihale üzerinde kalan istekliye iade edilir. 
 

24.2. İhale üzerinde kalan isteklinin Madde-24.1’de belirtilen hususları yerine getirmemesi ya da sözleşme 

imzalamaması durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan 

isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. 
 

24.3. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda İZGAZ, ikinci en düşük teklifin 

uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile; bu istekli ile de sözleşme imzalanması mümkün 

olamazsa üçüncü en düşük teklif sahibi istekli ile bu Şartnamede belirtilen esas ve usullere göre sözleşme 

imzalayabilir. Bu durumda ikinci; bunun mümkün olmaması durumunda üçüncü en düşük teklif sahibi 

istekliye Madde-22’de belirtilen şekilde tebligat yapılır.  
 

24.4. İkinci veya üçüncü en düşük teklif sahipleri sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatı ve Madde-

24.1’de belirtilen belgeleri vermek zorundadırlar. 
 

24.5. İkinci veya üçüncü en düşük teklif sahiplerinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, protesto çekmeye 

ve hüküm almaya gerek kalmaksızın bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal 

edilir. 
 

MADDE 25. İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI 

İhale, bu şartname ekinde yer alan sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, İZGAZ ile Yüklenici tarafından imzalanır. 
 

MADDE 26- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ 

Anlaşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
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BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU 

                  

       25.04.2019 

 

İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No : 4 

İzmit/KOCAELİ 

   

Teklif Sahibinin   : 

[adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :  

Açık tebligat adresi :  

Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :  

Mersis No :  

Telefon ve faks numarası :  

Elektronik posta adresi :  

 
Şirketinizce 25.04.2019 tarihinde alımı gerçekleştirilecek olan “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım İşi” ne 

ait teklif dokümanını oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı 

yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Sıvılaştırılmış 

Doğal Gaz (LNG) Alım İşine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. 

 

1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün 

masraflar teklifimize dahildir. 

 

2. Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü geçerlidir. 

 

3. Teklif konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten 

veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi kabul ve beyan ediyoruz. 
 

4. Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Şirketinizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, Şirketinizin 

çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 

 

5. Teklif konusu işin birim fiyatı ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) 

hariç [teklif edilen birim tutar belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır kWh/TL] bedel 

karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 

 

 

                                                                                  Saygılarımızla, 

 

 

Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe) 

İmza7 

 

 

 

                                                 
7 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı) halinde, teklif mektubu bütün 

ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.  
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GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 

 

İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

Tarih : …../…../….. 

Mektup No : …………… 

 

Şirketinizce ihaleye çıkarılan “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım İşi” ne İstekli sıfatıyla katılacak 

olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın ihale/teklif dokümanı hükümlerini yerine getirmek 

üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı]8 [bankanın adı] 

garanti ettiğinden, ihale/teklif dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği 

hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek 

kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet 

ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve 

gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar 

geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın adı] nın imza atmaya yetkili 

temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 
Bu teminat mektubu …../…../….9 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde 

tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 

 

 

[bankanın veya özel finans kurumunun adı] 

[banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi 

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin 

İsim, ünvan ve imzası 
 

 

 

NOT: 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek 

mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili 

olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Lirası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat 

mektupları Türk Lirası üzerinden düzenlenecektir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır. 
9 Teklif geçerlilik tarihi bitiminden sonra en az 30 (otuz) gün süreyle geçerli olacak şekilde istekli tarafından belirlenecektir. 
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KESİN TEMİNAT MEKTUBU 

 

İZGAZ İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 
_ _/_ _/_ _ _ _ 

No : ................. 

 
Şirketinizce yapılan ihale sonucunda “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Alım İşi” ni taahhüt eden Yüklenici 

[yüklenicinin adı]‘nın ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu 

kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]……………………..…..10 [bankanın veya özel finans kurumunun 

adı] garanti ettiğinden, Yüklenici; taahhüdünü anılan ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen 

veya tamamen yerine getirmediği taktirde, 

 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile 

Şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate 

alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Şirketinize nakden 

ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 

ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu 

sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.  

 

Bu teminat mektubu ……/…../….. tarihine kadar geçerli olup, Şirketiniz tarafınızdan İş bu  teminat 

mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……………………..……[İlgili Yabancı Para Birimi] olarak 

tarafınıza ödenecektir. 

  

 

 

[bankanın veya özel finans kurumunun adı] 

[banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi 

[banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin 

İsim, ünvan ve imzası 

 
 

 
NOT: 1-a)Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, 

kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. 

Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden 

düzenlenecektir. 

1-b) İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya 

yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler,  teminat mektuplarını tekliflerine esas para 

birimi üzerinden düzenleyeceklerdir. 

 

                                                 
10 Teklifin verildiği para birimi yazılacaktır. 


