
344 KALEM MALZEME SATIŞI
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) TEDARİK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2019/275164
İş�n Adı : 344 Kalem Malzeme Satışı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdaren�n
a) Adres� : BİLKENT PLAZA A1 BLOK KAT:1 06800
b) Telefon ve faks numarası : 3122973509 - 3122972542
c) Elektron�k posta adres� : �nfo@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterl�k dokümanının 
görüleb�leceğ� �nternet adres�

: http://www.botas.gov.tr/

2 - İhale konusu malın
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : Satış konusu 344 kalem malzemen�n adı, özell�ğ� ve m�ktar b�lg�s� Tekn�k Şartnamede yer

almaktadır. Bu �halede kısm� tekl�f ver�leb�l�r ve kısım b�lg�ler� aşağıda yer almaktadır: 1.
KISIM - Araç Parçaları (160 kalem) 2. KISIM - Elektr�k ve Gaz Ölçüm C�hazları (122 kalem)
3. KISIM - Hot-Tap F�tt�ngs ve Tam�r Kelepçeler� (62 kalem)

b) Tesl�m [yer� / yerler�] : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Doğal Gaz İşletme ve P�yasa İşlemler� Bölge Müdürlüğü - Esk�şeh�r
Yolu, 25. Km. Yapracık Köyü Mevk�� 06790 ANKARA

c) Tesl�m [tar�h� / tar�hler�] : Yüklen�c�, Malzeme bedel�n� yatırdığı tar�hten �t�baren 20 gün �çer�s�nde BOTAŞ'ın �şletme
sahasından çıkarmak zorundadır.

3- İhalen�n / Ön Yeterl�k / 
Yeterl�k Değerlend�rmes�n�n:
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu B�lkent Plaza A-2 Blok 06800 B�lkent ANKARA
b) Tar�h� ve saat� : 09.07.2019 - 14:00
4-İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler :

İstekl�ler�n �haleye katılab�lmeler� �ç�n aşağıda sayılan belgeler� tekl�fler� kapsamında sunmaları gerek�r:

1. Tebl�gat �ç�n adres beyanı ve ayrıca �rt�bat �ç�n telefon ve varsa faks numarası �le elektron�k posta adres�;
2. Tüzel k�ş�ler �ç�n T�caret s�c�l kaydı veya T�caret Odası, Sanay� Odası veya Meslek Odası kayıt belges�,
3. Gerçek k�ş�ler �ç�n İkametgâh sened�,
4. Gerçek k�ş�ler �ç�n T.C. K�ml�k Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü görünecek şek�lde çek�lm�ş fotokop�s�,
5. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�; Gerçek k�ş� olması hal�nde noter tasd�kl� �mza

beyannames�,Tüzel k�ş� olması hal�nde tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza s�rküler�.
6. Vekâleten �haleye katılma hal�nde, vek�l adına düzenlenm�ş, �haleye katılmaya �l�şk�n noter onaylı vekâletname �le vek�l�n noter tasd�kl�

�mza beyannames�,
7.  Her sayfası kontrol ed�lm�ş ve yetk�l� k�ş�lerce �mzalanmış ve kaşelenm�ş 344 Kalem Malzeme Satış Şartnames�,
8.  Tekl�f Mektubu
9.  Geç�c� tem�nat mektubu ya da tem�natın nak�t yatırıldığını gösteren makbuz,

10.  İhale dokümanını satın aldığını göster�r banka dekontunu,
11. İhaleye �ş ortaklığı olarak tekl�f ver�lmes� hal�nde �ş ortaklığının her b�r ortağı tarafından (1),(2),(3),(4),(5) ve (6) bentler�nde yer alan

belgeler�n ayrı ayrı sunulması zorunludur.


