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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
İş�n Adı : Doğal Gaz Boru Hattı Mod�f�kasyonu Kapsamında Muhtel�f Malzeme Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdaren�n
a) Adres� : ESKISEHIR YOLU 23. KM YAPRACIK MEVKİİ
b) Telefon ve faks numarası : 3122973600 - 3122998300
c) Elektron�k posta adres� : �nfo@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterl�k dokümanının 
görüleb�leceğ� �nternet adres�

: www.botas.gov.tr

2 - İhale konusu malın
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : I. Kısım Muhtel�f Boru Bağlantı Elemanları (F�tt�ng) – 242 adet II. Kısım 48"X40" Hot-Tap F�tt�ng Set�

– 2 set III. Kısım Muhtel�f İstasyon Borusu – 1050 metre IV. Kısım 30"x24" PIG Alma Kovanı – 2 adet
ve PIG SIG – 4 adet

b) Tesl�m [yer� / yerler�] : BOTAŞ CS-12 S�vas Kompresör İstasyonu Hasbey Yolu Üzer� S�vas Dem�r Çel�k Fabr�kası Karşısı,
Hasbey / SİVAS BOTAŞ Çarşamba Şube Müdürlüğü Durusu Köyü S�ndel Mahalles� Pk:12 Çarşamba /
SAMSUN

c) Tesl�m [tar�h� / tar�hler�] : Malzemelerden I. Kısım sözleşmen�n �mzalanmasından �t�baren 20 hafta, II. Kısım sözleşmen�n
�mzalanmasından �t�baren 18 hafta, III. Kısım sözleşmen�n �mzalanmasından �t�baren 20 hafta, VI. Kısım
sözleşmen�n �mzalanmasından �t�baren 25 hafta �çer�s�nde tesl�m ed�lecekt�r.

3- İhalen�n / Ön Yeterl�k / 
Yeterl�k Değerlend�rmes�n�n:
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğal Gaz �şletme ve P�yasa İşlemler� Bölge Müdürlüğü, Esk�şeh�r Yolu 23.km Yapracık Mevk�

Et�mesgut / ANKARA
b) Tar�h� ve saat� : 23.05.2022 - 14:00
4-İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler :

İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler: 
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�; 
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�. 
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son
durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere
�lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�. 
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu  
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat 

4.1.5. Vekaleten �haleye katılma hal�nde, vek�l adına düzenlenm�ş �haleye katılmaya �l�şk�n noter onaylı vekaletname �le vek�l�n noter tasd�kl� �mza
beyannames�.

4.1.6. İstekl�n�n ortak g�r�ş�m olması hal�nde, bu Şartname ek�nde yer alan standart forma uygun �ş ortaklığı beyannames�.

4.1.7. Yerl� malı tekl�f edenler leh�ne f�yat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak �steyenlerce sunulacak yerl� malı belges�,

4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.

4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:

III. Kısım �ç�n �stekl�ler, www.ap�.org �nternet s�tes� üzer�nden alınmış, �hale tar�h� �t�bar�yle boru üret�c�s�ne a�t API 5L sert�f�kasının geçerl� olduğunu
göster�r ekran görüntüsünü veya resm� API Monogram Kullanım Yetk� Belges�n� tekl�fler� �le b�rl�kte İdare’ye sunacaklardır

4.4. Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r. 

4.5. İhale yerl� ve yabancı tüm �stekl�lere açıktır.

4.5.1. Yerl� malı tekl�f eden �stekl�lere % 15 (yüzde on beş ) oranında f�yat avantajı uygulanacaktır

4.6. İhale dokümanının görülmes� ve satın alınması: 

4.6.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r ve 350 TRY (Üç Yüz Ell� Türk L�rası) karşılığı BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve P�yasa İşlemler� Bölge
Müdürlüğü İkmal Müdürlüğü Esk�şeh�r Yolu 23.km Yapracık Et�mesgut/ANKARA adres�nden satın alınab�l�r. (Doküman Bedel�n�n BOTAŞ Doğal Gaz
İşletme ve P�yasa İşlemler� Bölge Müdürlüğü Vakıflar Bankası B�lkent/Ankara TR860001500158007292429682 hesabına havale/EFT yoluyla aktarılması
gerekmekted�r. Doküman almaya gel�rken makbuzun get�r�lmes� ve İdareye tesl�m ed�lmes� gerekmekted�r.)

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla �hale dokümanı almak �steyenler, posta masrafı dah�l 500 TRY (Beş Yüz Türk
L�rası) doküman bedel�n� BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve P�yasa İşlemler� Bölge Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası B�lkent/ANKARA Şubes� Nezd�ndek�
TR860001500158007292429682 no.lu car� hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla �hale dokümanı satın almak �steyenler, �hale dokümanı satın alınacak
gerçek/tüzel k�ş�ye a�t TC K�ml�k/Verg� K�ml�k numarası b�lg�s�n� de �çeren talep yazısının, doküman bedel�n�n �daren�n hesabına yatırıldığına �l�şk�n dekont
�le b�rl�kte �hale tar�h�nden en az beş gün önce �dareye faks veya posta yoluyla b�ld�r�lmes� gerekmekted�r. İdare, taleb�n alındığı tar�hte dokümanı, doküman
satın alındığına �l�şk�n İdare yetk�l�s�nce �mzalı formu da ekleyerek, talep sah�b�n�n bel�rtt�ğ� adrese gönder�r. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya
ver�ld�ğ� tar�h, dokümanın satın alınma tar�h� olarak kabul ed�l�r. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eks�k olmasından dolayı İdare
h�çb�r şek�lde sorumlu tutulamaz.

4.6.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları zorunludur. 

4.7. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar BOTAŞ Doğal Gaz �şletme ve P�yasa İşlemler� Bölge Müdürlüğü, Haberleşme B�r�m�, Esk�şeh�r Yolu 23.km
Yapracık Mevk� Et�mesgut / ANKARA adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel� taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�leb�l�r. 
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4.8. İstekl�ler tekl�fler�n�, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden
vereceklerd�r. İhale sonucu, �hale üzer�ne bırakılan �stekl�yle her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzer�nden b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.

Bu �halede, kısmı tekl�f ver�leb�l�r.

4.9. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda 21.08.2022 tar�h�nden önce olmamak üzere geç�c� tem�nat
vereceklerd�r. 

4.10. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 60 (Altmış) takv�m günüdür. 

4.11. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez. 

4.12. İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz.

4.13. Bu �hale, aks� bel�rt�lmed�ğ� takd�rde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanunu hükümler�ne tab� değ�ld�r.


