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DOĞAL GAZ BORU HATTI MODİFİKASYONU KAPSAMINDA MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) DOĞALGAZ İŞLETME VE PİYASA İŞLEMLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası
: 2022/428809
İşin Adı
: Doğal Gaz Boru Hattı Modifikasyonu Kapsamında Muhtelif Malzeme Alımı
İhale Türü - Usulü
: Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi
: ESKISEHIR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKİİ
b) Telefon ve faks numarası
: 3122973600 - 3122998300
c) Elektronik posta adresi
: info@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
: www.botas.gov.tr
görülebileceği internet adresi
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: I. Kısım Muhtelif Boru Bağlantı Elemanları (Fitting) – 242 adet II. Kısım 48"X40" Hot-Tap Fitting Seti
– 2 set III. Kısım Muhtelif İstasyon Borusu – 1050 metre IV. Kısım 30"x24" PIG Alma Kovanı – 2 adet
ve PIG SIG – 4 adet
b) Teslim [yeri / yerleri]
: BOTAŞ CS-12 Sivas Kompresör İstasyonu Hasbey Yolu Üzeri Sivas Demir Çelik Fabrikası Karşısı,
Hasbey / SİVAS BOTAŞ Çarşamba Şube Müdürlüğü Durusu Köyü Sindel Mahallesi Pk:12 Çarşamba /
SAMSUN
c) Teslim [tarihi / tarihleri]
: Malzemelerden I. Kısım sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 hafta, II. Kısım sözleşmenin
imzalanmasından itibaren 18 hafta, III. Kısım sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 hafta, VI. Kısım
sözleşmenin imzalanmasından itibaren 25 hafta içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
: BOTAŞ Doğal Gaz işletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık Mevki
Etimesgut / ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 23.05.2022 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza
beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
III. Kısım için istekliler, www.api.org internet sitesi üzerinden alınmış, ihale tarihi itibariyle boru üreticisine ait API 5L sertifikasının geçerli olduğunu
gösterir ekran görüntüsünü veya resmi API Monogram Kullanım Yetki Belgesini teklifleri ile birlikte İdare’ye sunacaklardır
4.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
4.5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
4.5.1. Yerli malı teklif eden isteklilere % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır
4.6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Üç Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge
Müdürlüğü İkmal Müdürlüğü Eskişehir Yolu 23.km Yapracık Etimesgut/ANKARA adresinden satın alınabilir. (Doküman Bedelinin BOTAŞ Doğal Gaz
İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara TR860001500158007292429682 hesabına havale/EFT yoluyla aktarılması
gerekmektedir. Doküman almaya gelirken makbuzun getirilmesi ve İdareye teslim edilmesi gerekmektedir.)
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 500 TRY (Beş Yüz Türk
Lirası) doküman bedelini BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Bilkent/ANKARA Şubesi Nezdindeki
TR860001500158007292429682 no.lu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı satın alınacak
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont
ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihte dokümanı, doküman
satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya
verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4.6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4.7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğal Gaz işletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23.km
Yapracık Mevki Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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4.8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
4.9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 21.08.2022 tarihinden önce olmamak üzere geçici teminat
vereceklerdir.
4.10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
4.11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
4.12. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.13. Bu ihale, aksi belirtilmediği takdirde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.
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