
İhalenin Konusu : Türkiye çapında kullanılmakta olan araç ve iş makinalarının satış işidir. 
 

İhaleyi Yapan Birim Adı : Satınalma Direktörlüğü  
Kurumsal Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi Grup Müdürlüğü  
Lojistik ve Ofis Hizmetleri Satın Alma Müdürlüğü 
 

İhale Dokümanının 
Görüleceği Yerler ve Temin 
Şekli 

: https://ttfilo.turktelekom.com.tr/ikinciElSatisListe.zul  
 

İhale Usulü : İlanlı Alım 
 

Tekliflerin Verilebileceği Son 
Tarih ve Saat 

: 13.11.2020- Cuma   saat: 14:00  

Tekliflerin Verileceği Yer : Lojistik ve Ofis Hizmetleri Satın Alma Müdürlüğü - Acıbadem Cad. No:150 34660 
Üsküdar, İSTANBUL 
 

Tekliflerin Teslimi : Teklifler teklif mektubu kaşe/imzalı olarak; “Lojistik ve Ofis Hizmetleri Satın Alma 
Müdürlüğü adına; Türk Telekom Genel Müdürlük Satınalma Direktörlüğü Acıbadem 
Cad. No:150 34660 Üsküdar, İSTANBUL“ adresine kapalı zarf olarak 
gönderilecektir. E- mail ile gönderilen teklifler kesinlikle değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  
 

İhaleye Katılabilecek Olanlar : İhale dokümanındaki şartları taşıyan Gerçek ve Tüzel Kişiler  
 

Tekliflerin değerlendirilmesi : 13.11.2020- Cuma  saat: 14:00’a kadar iletilen ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan 
kapalı zarf teklifleri, oluşturulacak dahili komisyon huzurunda açılacaktır. Teklif 
veren şahıslar/firmalar kapalı zarf tekliflerin açılışına alınmayacaktır. Her araç için 
muhammen bedel ve üzerinde olan, aşağıda belirtilen şartları sağlayan teklifler 
değerlendirmeye alınacaktır.  
1. Muhammen bedellerin altında sunulan teklifler kesinlikle değerlendirmeye 
alınmayacaktır.  
2. Araç satış listesindeki muhammen bedellere KDV dahildir. Verilecek teklifler de 
KDV Dahil tutar olarak iletilmelidir.  
3. Araçların durumuna dair her türlü sorunuzu aracsatis@turktelekom.com.tr mail  
adresine iletebilirsiniz.  
4. Teklif mektubu üzerinde teklif verilen araçların “Plaka/Telekom No- Marka-
Model- Birim Fiyat (KDV dahil)” bilgilerinin ve formdaki boşlukların eksiksiz ve 
doğru bir şekilde yazılması zorunludur.  
5. Türk Telekom satışı yapılan araçların tutarları ile ilgili teklif veren 
şahıslara/firmalara bir açıklama yapmayacaktır.  
6. Her araç için muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren istekliler 
arasında en fazla 5 adetlik kısa listeler oluşturulacak ve bu istekliler ile fiyatın 
arttırılması yönünde tekrar müzakere yapılabilecektir. 
7. En yüksek teklifi veren ilk 5 isteklinin yeni teklifini 19.11.2020- Perşembe  saat 
14:00’a kadar kapalı zarf olarak yukarıda belirtilen adrese göndermeleri 
istenecektir. 
8. En iyi teklifi veren isteklinin ödemeyi, Türk Telekom tarafından kendisine 
bildirilecek banka hesabına 3 iş günü içerisinde yapması gerekmektedir.  
9. Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmaz ise sırasıyla en iyi diğer teklifler 
değerlendirilmeye alınacaktır.  
 

https://ttfilo.turktelekom.com.tr/ikinciElSatisListe.zul


Geçici Teminat Miktarı : Teminat alınmayacaktır. 
 

Notlar : Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir 
sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; İhaleyi iptal etmekte 
serbesttir. 
 

 


