
TEKLİF VERMEYE DAVET 
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALE NO : TR - OGM - PCU-319958-GO-RFQ 
TVD TARİHİ : 14 /11/ 2022 
İHALE TARİHİ : 29/11/ 2022 
İHALE SAATİ : 15:00 
SAYFA SAYISI : 29 sayfa (Kapak sayfası dahil) 
Sayın Yetkililer; 
1. Dünya Bankası kredi finansmanı ile finanse edilen Türkiye Dayanıklı Peyzaj 

Entegrasyon Projesi (TULIP) kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünce (İdare) gerçekleştirilen 
işlerden; Satınalma Planı kapsamında; Muhasebe ve Raporlama Programı ile Eğitim ve Teknik 
Destek Hizmeti Temini işidir. 

2. Bu kapsamda, İdare (Alıcı) aşağıdaki kalemlerin tedariki için firmanızı fiyat teklifi 
vermeye davet etmektedir. 

Kalem No Cinsi Birim Miktar 
1 Muhasebe ve Raporlama Programı Adet 1 
2 Eğitim ve Teknik Destek Adet 1 

Teknik Şartname Ek-5 te yer almaktadır. 
3. Teklifler kalemlerin tamamı için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. İhale 

kalemlerin tümü bazında değerlendirilecek ve yeterliliği sağlayan teklifi en düşük olarak 
değerlendirilen firmayla sözleşme yapılacaktır. 

4. Teklif Belgelerinde herhangi bir hususun açıklanmasını isteyen muhtemel teklif sahibi 
bu isteğini İdareye 5. madde de belirtilen adrese e-posta mesajı ile bildirebilir. İdare Son Teklif 
Verme tarihinden 3 (Üç) takvim gün öncesine kadar alacağı her türlü yazılı açıklama talebine 
yazılı olarak cevap verecektir. İdarenin yazılı cevabı teklif vermeye davet edilen bütün firmalara 
gönderilecektir. Son Teklif Verme tarihinden önce, İdare gerek kendi inisiyatifiyle gerekse 
muhtemel bir teklif sahibinin açıklama talebine istinaden teklif belgelerini zeyilname yayımlamak 
suretiyle değiştirebilir. Değişiklik muhtemel teklif sahiplerine yazılı olarak, elektronik posta ile 
bildirilir ve bu tür değişiklikler muhtemel teklif sahipleri açısından bağlayıcı olur. İdare, yapılan 
değişikliğin teklif hazırlanmasında göz önüne alınmasını teminen Son Teklif Verme tarihini kendi 
takdirine bağlı olarak uzatabilir. 

5. İstenilen formattaki teklifiniz aşağıdaki adrese kapalı zarf içinde teslim edilecektir. 
Orman Genel Müdürlüğü, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı 
2. kat Oda No: 2410 
Adres: Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No: 8/1   06560 Yenimahalle / ANKARA 
Telefon: 0312 296 40 00 (PBX) Elektronik posta adresi: mehmetpazar@ogm.gov.tr 
İhale ile ilgili bilgi edinmek üzere mesai saatleri (08:30-17:30) içinde, belirtilen e-posta 

adresine başvurulabilir. İhale dökümanları https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx 
adresindedir. 

6. İhale ile ilgili bilgi edinmek üzere mesai saatleri (08:30-17:30) içinde, belirtilen e-posta 
adresine başvurulabilir. Teklifler kapalı zarf içerisinde 29/11/2022 günü saat 14.00’ e kadar 
İdarenin Madde 5’ te belirtilen adresine teslim edilecektir. Son teslim tarihinden sonra verilen 

 



teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler son teklif verme tarihinden sonra 30 (otuz) 
gün süreyle geçerli olacaktır. Teklifler 29/11/2022 salı günü saat 15.00’ te Orman Genel 
Müdürlüğü, Toprak Muhafaza ve Islahı Dairesi Başkanlığı, / Ankara) Toplantı Salonu’nda Teklif 
Sahiplerinin yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. 

7.  İşbu ihale kapsamında Kasım 2020’de revize edilen “Dünya Bankası IPF Borçluları 
için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım 
İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ile      
15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya 
Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk 
ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu”(Kılavuz) hükümleri uygulanacaktır. 

Satınalma Düzenlemelerine; 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/178331533065871195-

0290022020/original/ProcurementRegulations.pdf 
Kılavuza ise; 
https://ppfdocuments.azureedge.net/4039.pdf, adresinden ulaşılabilir. 
8. Tekliflerle birlikte, teklif edilen kalem/kalemler için uygun teknik doküman ve/veya 

katalog(lar) ile diğer basılı materyaller ve ilgili bilgiler verilecektir. Teklif edilen kalem/kalemler 
için satış sonrası hizmet veren firmaların isim, adres ve irtibat numaraları da teklifte yer alacaktır. 

9. Geçici Teminat istenmemektedir. 
10. Faks yoluyla gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır. 
11. Dünya Bankası ihalelerine katılmaktan men edilmiş kişi ve kuruluşlar, Kamu İhale 

Kurumu tarafından yasaklanmış kişi ve kuruluşlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 
katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale kalmış ise ihale iptal edilir. Geçici 
teminat alınmışsa geçici teminatı irat kaydedilir; sözleşme yapılmış ise sözleşme bozulur, kesin 
teminatı irat kaydedilir. 

12. Teklifler aşağıda belirtilen talimatlara ve Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Temin 
Kayıt ve Şartlarına ve Teknik Şartnamelere uygun olarak verilecektir: 

    14000/1-1 
 

 


