
 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
DOSYA NO: TDLHZM-1186 / TÜRKİYE PETROLLERİ A.O GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2021 / 265161 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0312- 207 27 14 – 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : www.tpao.gov.tr / yakduman@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu malın : 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : TPAO adına veya namına kara, hava, deniz, posta 

v.b yollar ile başta Ankara, İstanbul, Mersin, İzmir, 
İskenderun, Derince olmak üzere ülkemizdeki tüm 
Limanlara, Kapıkule, İstanbul, Ankara başta olmak 
üzere ülkemizdeki tüm gümrük kapılarına yurt 
dışından gelen ya da yurt dışına giden veya serbest 
bölgelerden tedarik edilen her türlü bedelli veya 
bedelsiz eşyanın ithali ve ihracına ilişkin Gümrük 
Müşavirlik hizmetlerinin 3 yıl süre ile alımı işi. 

b) Hizmet yeri : Başta Ankara, İstanbul, Mersin, İzmir, İskenderun, 
Derince olmak üzere ülkemizdeki tüm Limanlar ile 
Kapıkule, İstanbul, Ankara başta olmak üzere 
ülkemizdeki tüm gümrük kapıları. 

3 - İhalenin; 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10 
Çankaya/ANKARA Tedarik ve Lojistik Daire 
Başkanlığı 6.Kat Toplantı Salonu(Burada komisyon 
toplanacak) 

  İhale oturumuna istekliler katılabilir. (Ancak 
İstekliler İhale Salonundan (teklif dosyalarını 
verdikleri salon) 6. Kat toplantı salonuna görüntülü 
bağlanacaklardır.) 

b) Tarihi ve saati : 24/05/2021 Saat: 14.30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap 
numarası, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 



 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3.3. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 

4.1.4. Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

4.1.5. İçeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu, 
4.1.6. Geçici teminat, 
4.1.7. İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,(banka dekontu) 
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname, 
4.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 
**Tüm ayrıntılar İhale dokümanlarında yazmaktadır. 
5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

6 - İhale dokümanı; 
T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı / İç Satınalma 

Müdürlüğü 6.Kat 617 No’lu odada görülebilir ve dosya ücreti yatırılıp ihale yetkilisine teslimden 
sonra satın alınmış kabul edilir. Şartname bedeli olan 200.- TL. Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: (Iban 
No: TR970001500158007290224965) no.lu hesaba yatırıldıktan ve Yetkili kişiye dekont ile 
birlikte dizi pusulası doldurulup ihale yetkilisine ibraz edildikten sonra İhale dosyasının tamamı 
ilgili kişiye verilecektir. Bu işlem mecburidir. Bu işlemlerden sonra dosya satın almış kabul edilir. 

Firma ismi, İşin adı, dosya numarası ve şartname bedeli olduğu da dekonta yazdırılmalı 
ayrıca teklif dosyasının içine de dekontun bir örneği konulmalıdır. Dekont İhale sorumlusuna 
mutlaka teklif dosyası sunulmadan önce ihale dosyasının alınmış kabul edilmesi için 
getirilmelidir. 

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler, 24/05/2021 tarih ve saat 14.30’e kadar ( ihale başlangıç saati gözardı 

edilmeden işlemlerin yaptırılması önem arz etmektedir.) T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.(DEKONT VE DOLDURULMASI GEREKEN DİZİ PUSULASI YETKİLİ 
KİŞİYE MAİL YOLU İLE GÖNDERİLİP YETKİLİ KİŞİ ONAYINDAN SONRA İHALE 
DOSYASININ TAMAMI MAIL İLE İLGİLİYE GÖNDERİLİR. DİZİ PUSULASI; DEKONT 
MAIL İLE GÖNDERİLMEDEN ÖNCE İHALE SORUMLUSUNDAN TALEP 
EDİLMELİDİR.) 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş mektubu düzenlenecektir. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat 
vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 4228/1-1 


