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MIK-HZM-364 TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL TAŞIMA HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ
İLE İHALE EDİLECEKTİR.
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2018/6443
1 - İdarenin
a) Adresi
: Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10/06530
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve Faks numarası
: 0 312 207 27 06
Faks: 0 312 286 73 74 - 0 312 286 90 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 12 (Oniki) AY süreli Batman Bölgesi boru hatları ile taşıma olmayan muhtelif
sahalardan üretilen petrolün, dolum tesislerinden Batman’da Batı Raman
İstasyonlarına (AP1, AP2, 2TP1, 2TP3, 3TP1 ve 3TP2), Batı Raman kuyularına
ve Dodan’a tankerlerle nakil ve teslimi.
b) Teslim yeri
: TP Batman Bölge Müdürlüğü
c) İşin süresi
: Sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) Aydır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ANKARA
Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 22.01.2018 / Saat 14.30
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge
fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya
Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde
düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;
c) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına
ilişkin yazılı taahhütname,
d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1)
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) TP’den alınmış İşyeri Görme Belgesi,
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
j) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı
tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel
Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İstekli, kooperatif ise;
a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden
onaylı FORM-2 belgesi,
b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 belgeleri,
4.3.2. İstekli, kooperatif değilse;
a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube
Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi,
b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 belgeleri,
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4.3.3. İstekli, 460 Ton kapasiteli Tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren Ruhsat belgelerini teklif ekinde
İdare’ye sunacaktır.
4.3.4. İstekli, tanker ve çekicilerin imal yılının 2008 ve üzerinde olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif
ekinde sunacaktır.
4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli olduğunu ve ihale tarihi
itibariyle son üç yıllık sürede, yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar hariç) bir yıl içerisinde en az 160.000 (yüz altmış bin)
ton petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını belgeleyecektir. Bunun için; İş
Bitirme Belgelerini ve taşıma miktarını gösterir faturaların kopyasını teklif dokümanları içine koyacaktır. Alt yüklenici
olarak alınmış İş Bitirme Belgeleri “Kamu İhale Genel Tebliği” 72.5 ve 72.6 maddelerine uygun olarak düzenlenmiş
olmalıdır. Bu maddelere uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
4.3.6. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, Şartname kapsamında istenilen
belgeler ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınmış olmalıdır. 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 başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen belgelerin TP tarafından
görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TP tarafından görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri
verilir.
4.3.7. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada paraf edilmemiş ihale
dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır.
5 - İhale dokümanı;
TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 601 Nolu
Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 300,00-TL (Üçyüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu
TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya
numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 22.01.2018 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile
fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif
verilecektir.
8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.
10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç)
TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.
İHALE DOKÜMANLARI >>

