
2023 Yılı Nakliyat Sigorta Hizmet Alımı 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

İhale Kayıt Numarası : 2022/1267906 

İşin Adı : 01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri Arasında  

Nakliyat Sigorta Hizmet Alımı 

İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Teklif isteme yöntemi 

(TMO 3-aa İhale Yönetmeliği Madde 26) 

1 - İdarenin 
  

a) Adresi : Namık Kemal Mahallesi Milli Müdafaa Caddesi No: 18  

06420 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3124163000 - 3124163400 

c) Elektronik posta adresi : tmo.genel@tmo.gov.tr 

ç) İhale dokümanının temini : Doküman temini için      

Taner KARAASLAN   0 312 416 32 94 

2 - İhale konusu hizmetin 
  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2023 Yılında; Rusya ve Ukrayna Limanları ve/veya 

Rusya ve Ukrayna Limanları haricinde yurtdışından 

denizyoluyla dökme, çuvallı, ambalajlı, konteynerle ve 

karışık olarak ithal edilecek her türlü tarımsal ürünler 

(Buğday, arpa, çavdar, mısır, pirinç, yağ vb.) için 

nakliyat sigortası hizmet alımı 

b) Teslim [yeri / yerleri] : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve işyeri 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşin süresi, 01.01.2023-31.12.2023 arası 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 

Yeterlik Değerlendirmesinin:   

a) Yapılacağı yer : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü  

Milli Müdafaa Caddesi No:18 Çankaya/ ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06.12.2022 - 10:30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

 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, 

 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, 

 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 



   1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

   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, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların muhasebe birimine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 

onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

g) İhaleye, sigorta şirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri tarafından teklif 

verecek olup, acenteler aracılığı ile verilen teklifler kabul edilmeyecektir.  

 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 

4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

İhale kısmi teklife açık olarak yapılacaktır. 

İsteklilerin belirtilen tarih ve saate kadar kapalı zarf içindeki ihale tarihinden itibaren 30 gün 

teklif geçerlilik süresi bulunan teklif mektuplarını İdare adresine vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3-aa bendi istisna kapsamında, TMO Genel Müdürlüğünün 3-aa İhale Yönetmeliği 

hükümlerine göre yapılmaktadır.  

TMO ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

 

Not : İhale dokümanlarının temini için yukarıda belirtilen ilgili ile irtibat kurularak e-

mail adresine gönderilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

 

 

 

 

  


