G-TR-ANT-X-24764
Türkiye’deki GOAL Araçlarının Yakıt Tedarikine İlişkin
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1. GİRİŞ
GOAL, en yoksul ve en hassas grupların güçlüklerini hafifletmeyi amaçlayan, acil durum ve kalkınma
alanında çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. GOAL 1977 yılında kurulmuştur ve şu anda
dünya genelinde 14 ülkede operasyonu bulunmaktadır. GOAL 2013 yılından bu yana Suriye’de de
hizmet vermekte ve çatışmalardan etkilenen toplulukların ani gelişen ihtiyaçlarına yanıt vermektedir.
GOAL 2016 yılından beri Türkiye’de kentlerde oturan mültecilere katkı sağlamakta ve Güney
Türkiye’deki hassas ve ötekileştirilen mültecilerin korunması ve sağlık hizmetlerinin iletilmesine
odaklanmaktadır.

Hizmetin Amacı
GOAL araçları donörlerin finanse ettikleri programlar amacıyla ve genel idari görevler için GOAL’un
Türkiye’deki operasyon alanlarında kullanılmaktadır. GOAL, Türkiye’de ulusal ölçekte yakıt istasyon
ağına sahip olan bir Hizmet Sağlayıcısına ihtiyaç duymaktadır. GOAL Veri Çipi, Yakıt Kartı, Etiket veya
Hizmet Sağlayıcısı tarafından sunulacak alternatif yöntemlerden birini kullanarak Hizmet
Sağlayıcısından yakıt satın alacaktır. Hizmet Sağlayıcısının GOAL’un yakıt kullanımını elektronik olarak
izleyebilmesi ve online bir raporlama sistemi sunması tercih unsurudur. Hizmet Sağlayıcısı toplam
işlem sayısı ve GOAL araçlarının yakıt kullanımını gösteren birleştirilmiş aylık faturalar
oluşturabilmelidir.
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2. TÜRKİYE’DEKİ GOAL ARAÇLARININ YAKIT TEDARİKİ İÇİN GEREKEN
HİZMETLERİN ÖZETİ
GOAL Türkiye, Türkiye’de ulusal ölçekte mevcut olan yakıt istasyonlarına sahip olan
bir Hizmet Sağlayıcısı ile 3 Yıllık bir Çerçeve Anlaşma imzalamayı amaçlamaktadır.
Zaman Çerçevesi

GOAL Türkiye’nin aşağıda verilen gerekliliklerini karşılayabilecek olan Hizmet
Sağlayıcıları tercih edilecektir.

•
•
•

Özel Hedefler

•
•
•
•

Temel Kriterler

Türkiye’de ulusal ölçekte bulunan bir yakıt istasyon ağı.
Faturalandırma aylık olarak yapılacak ve tüm işlemler & tutarlar
maddeler halinde verilecektir.
Her bir araç için bir Veri çipi, Yakıt Kartı, Yakıt Etiketi bulunmalı veya
Hizmet Sağlayıcı tarafından önerilen alternatif bir yöntem
kullanılmalıdır.
Hizmet Sağlayıcı Türkiye’ye yakıt ithal etme &/veya Türkiye’de yakıt
satma ruhsatına sahip olmalıdır.
Yakıtın menşeini ve kaynağını gösteren belge.
GOAL tarafından gerekli görülen Online Yakıt Raporlama Sistemi.
TS-EN-590 Türk Kalite Standartlarında (Euro / Echo/ Diesel) Yakıt
Belgesi.

1. Teklif verenler Şirket Sicil Belgesi ve KDV Sicil
Belgesi vermek zorunadır.
2. Teklif verenler Türkiye’ye yakıt ithal etme
ve/veya Türkiye’de yakıt satma ruhsatına sahip
olmalıdır.
3. Teklif verenler tedarik edilecek olan yakıtın
tamamının menşeini ve kaynağını gösteren
belgeleri vermek zorundadır.
4. Teklif verenler TS-EN-590 Türk Kalite
Standartlarında (Euro /Echo /Dizel) yakıt
sağlamalıdır. Lütfen ilgili olabilecek olan diğer tüm
belgeleri de veriniz.
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5. Teklif verenler Türkiye’de ülke genelinde
bulunan yakıt istasyonlarından oluşan bir ağa sahip
olmalıdır.
6. Teklif verenler her bir araca kayıtlı olan bir Veri
Çipi, Yakıt Kartı veya etiket sistemine sahip olmalı
veya Sağlayıcı tarafından önerilen alternatif bir
yöntemi kullanmalıdır.
7. Teklif verenler işlemlerin/tutarların maddeler
halinde listelendiği aylık faturalar sunmalıdır.
Yerler

Türkiye’deki yakıt istasyonlarının ülke genelindeki ağı.

3. GEREKEN ÖZELLİKLER
1. Türkiye’ye yakıt ithal etme &/veya Türkiye’de yakıt satma ruhsatı.
2. Tedarik edilen yakıtın menşeini & kaynağını gösteren belge.
3. TS-EN-590 Türk kalite Standardı Sertifikası.

4. ÖDEME YÖNTEMİ
Aylık birleştirilmiş faturanın alınmasından itibaren 30 (otuz) iş günü içinde banka transferi.
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