
SĠGORTACILIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

 

01/03/2021-01/03/2022 DÖNEMĠ SĠGORTA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2020/737525 

1-Ġdarenin 

a) Adresi : NAMIK KEMAL MAHALLESĠ MĠLLĠ MÜDAFAA CADDESĠ NO: 18 06420 ÇANKAYA/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3124163000 - 3124163400 

c) Elektronik Posta Adresi : tmo.genel@tmo.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü ile bağlı iĢyerlerine ait ayrıntısı teknik 

Ģartnamede yer alan 41 kalem varlık ve fiillerin çeĢitli branĢlarda sigortalanması iĢidir. 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Bağlı ĠĢyerleri 

c) Süresi : ĠĢe baĢlama tarihi 01.03.2021, iĢin bitiĢ tarihi 01.03.2022 

3- Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No:18 Bakanlıklar/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26.01.2021 - 11:00 

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan Tüzel KiĢilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki 

Görevlilere ĠliĢkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından 

az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim 

belgesi. 

4.3.2. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen aĢağıdaki belgeler: 

Ġhaleye, sigorta Ģirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri tarafından teklif verilecek olup, acenteler aracılığı 

ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Yangın, kaza, nakliyat, makine ve montaj branĢlarında ayrı ayrı veya birlikte sigortacılık hizmeti benzer iĢ olarak kabul 

edilebilir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. Ġhale dokümanının görülmesi: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı HaberleĢme ġube Müdürlüğü 

Milli Müdafaa Cad. No:18 06420 Bakanlıklar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iĢ 

kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 

sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar: 

Ġhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde 

bırakılacaktır. 


