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Satınalma Sistemi Ana İlkeleri

Açıklık
 Şeffaf tedarikçi seçim sistemi
 Gerekli tüm satınalma dokümanları halka açık
olarak yayınlanır

Zamanlama
 Tedarikçilerin zamanında bilgilendirilmesi
 İhtiyaçların zamanında karşılanması

Rekabet
 Herhangi bir tedarikçi başvuru sunabilir
 Tüm satınalma katılımcılarına adil ve eşit tutum

Güvenlik
 Tüm eylemler ve gereksinimler, öncelikle
faaliyetlerin güvenliğini sağlamayı amaçlar

Verimlilik
 Faaliyetler, düzenlenen satınalmaların
ekonomik olarak gerekçelendirilmiş
olmasının sağlanmasına yöneliktir
 Fonların etkin kullanımı

Gerekçelilik
 Net karar alma kriterleri
 Satınalma prosedürlerinin sonuçlarına itiraz
etmek için çeşitli olanaklar
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Akkuyu Projesi Kapsamında Satınalma
Hazırlık ve Düzenleme Süreci Ana Faaliyetleri
İş sahibi işlemleri

Katılımcı işlemleri

Satınalmaların planlanması

Yayınlanan satınalma planında
gerekli satınalma prosedürünü
aramak

Hazırlık

İş sahibinin talebine cevaben ticari teklif
göndererek hazırlığa katılmak

Satınalmanın düzenlenmesi

Dokümantasyon şartlarına uygun
olarak katılım başvurusunu
hazırlamak ve sunmak

Sözleşmesinin akdedilmesi

Gerekli belgelerin sağlanması (gerekli olması
durumunda) ve belirlenen süre içinde
sözleşmenin imzalanması

Sözleşmenin Yerine Getirilmesinin
Kontrolü

Sözleşmenin uygulanması
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Planlama
Yıllık satınalma programı, www.zakupki.rosatom.ru ve www.akkuyu.com
resmi internet sayfalarında yayınlanmıştır

Satınalma planı, plana konu yıldan önceki yılın en geç 30 Eylül tarihine kadar
hazırlanır
Satınalma planı, planlı maliyeti 100 bin Ruble ve üstü olan satınalmalar ile ilgili
bilgileri içerir
Satınalma planı, planlanan satınalmalar hakkında genel bilgiler içerir:
satılnalmanın konusu, planlanan fiyatı, satınalmanın ilan edilmesi, sözleşme
akdetme ve uygulama süreleri
İş sahibinin, ürün satınalma planındaki değişikliklere bağlı olarak, yıllık
satınalma programında değişiklikler yapılabilir
Satınalma planı, tedarikçilerin, kuruluşun planlanan satınalmaları hakkında
önceden bilgi sahibi olmalarını ve ilan edilmeden önce satınalma prosedürüne
katılım için hazırlanmalarını sağlar
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Hazırlık
Satın alınan ürünlerin piyasa değerinin belirlenmesi amacıyla, iş sahibi ticari teklif taleplerini
vasıflı piyasa katılımcılarına iletir

Talepler, potansiyel
katılımcılara
elektronik ortamda
(www.b2bcenter.com.tr ve
www.b2b-center.ru
ETP’leri üzerinden)
veya basılı
ortamda gönderilir

Talebin içeriği:
- TTT toplama süresi,
- Akdedilecek
sözleşmenin temel ifa
şartları,
- Satın alınacak
ürünlerin ana
özellikleri,
- Cevapların verildiği
formlar ve doldurma
örnekleri

İş Sahibi gelen
talep cevaplarını,
başlangıç
(maksimum)
sözleşme fiyatını
belirlemek
amacıyla kullanır

Bununla birlikte,
TTT taleplerinin
gönderilmesi, icap
ve kabul olmayıp,
İş sahibi için
herhangi bir
yükümlülük
getirmez
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Satınalmanın Düzenlenmesi
Yapılan başvuruların gözden
geçirilmesi
(20 gün***)

Başvuruların kabulü
(5-30 gün arası)*

Katılım
başvurularının
kabulünün
başlaması

Yayınlama

Organizatör

Katılım
başvurularının
kabulünün sona
ermesi

Yapılan
başvuruların
değerlendirilmesi
(10 gün***)

Yeniden teklif
sunma**

Gerekliliklere
uygunluğun
belirlenmesi

Yeni fiyat
tekliflerinin
kabulü

Kazananın
belirlenmesi

Teklif sunumu
(açıklama
talebi)

Katılımcıların
seçilmesi/red
di

Fiyat düşürme
tekliflerinin
verilmesi

Başvuru
notunun
belirlenmesi/Ka
zananın
seçilmesi

Katılımcılar

Komisyon

Katılımcılar

Komisyon

* Süre, somut satınalma prosedürünün türüne bağlı olup, her zaman satınalma dokümantasyonunda belirtilir
** Yeniden teklif verme, yalnızca İş sahibinin kararıyla ve yalnızca dokümantasyonda yapılma imkanının belirlenmesi
durumunda mümkündür
*** Azami süre
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Satınalmanın Düzenlenmesi. Yayınlama
Satınalmanın düzenlendiğine dair bilgiler (ilgili dokümantasyon dahil) nükleer sektör
ihaleleri resmi sitesinde www.zakupki.rosatom.ru, iş sahibinin sitesinde www.akkuyu.com
(satınalmanın düzenlendiği formata bakılmaksızın) ve www.tobb2b.org.tr sitesinde
yayınlanır
Satınalma elektronik ve elektronik olmayan ortamda düzenlenebilir.
Satınalmanın elektronik formatta düzenlenmesi durumunda ilgili dokümantasyon ETP**’de
yayınlanır

Elektronik
olmayan

Elektronik

Başvurunun Eİ* ile ETP**’de
imzalanmaması durumunda, katılımcılar
başvuru süresi bittikten sonra en geç 3
(üç) işgünü içerisinde basılı ortamda
hazırlanmış başvuruyu veya
dokümantasyonda belirtilen tutardaki
banka teminatını (dokümantasyonda bu
seçenek öngörüldü ise) satınalma
organizatörüne sunar

* Eİ – katılımcının elektronik imzası
**ETP – elektronik ticari platform www.b2b-center.com.tr ve www.b2b-center.ru

Evraklar, dokümantasyonda belirtilen
başvuru süresinin bitiminden önce basılı
ve elektronik ortamda satınalma
organizatörüne sunulur
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Katılım Başvurusunun İçeriği ve Başvuru
Usulü
Teknik teklif dahil dokümantasyonda belirtilen tüm formlar dikkate alındığında
satınalma prosedürü katılım başvurusu

Seçme ve değerlendirme kriterlerine uygunluğu doğrulayan belgeler

Satınalma prosedürüne katılım başvurusu teminatının sağlandığının
doğrulanması

Katılım Başvuru Usulü
Elektronik ortamda bir satınalmanın düzenlenmesi durumunda, başvuru
kapsamındaki tüm belgeler satınalma katılımcısı tarafından ETP* üzerinden
sunulmalıdır
Satınalmanın elektronik olmayan formatta düzenlenmesi durumunda, başvuru
kapsamındaki tüm belgeler basılı ortamda ve elektronik taşıyıcı üzerinde
dokümantasyonda belirtilen adrese ve sürede sunulmalıdır
* ETP – elektronik ticari platform www.b2b-center.com.tr ve www.b2b-center.ru
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Başvuru Oluştururken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Katılımcının teknik teklifi, teknik şartnamede yer alan tüm gerekliliklere uygun olmalıdır
Sunulan dokümanlar, satınalma dokümantasyonunda belirtilen şartlara uygun olmalı ve
satınalmanın resmi diline tercüme edilmelidir*
Teklif, ürünlerin azami başlangıç birim fiyatları da dahil olmak üzere, sözleşmenin
başlangıç (azami) fiyatını aşmamalıdır
Başvurunun basılı ortamda yapılması durumunda, söz konusu başvuru
dokümantasyonda yer alan kurallara uygun olarak ciltlenmiş olmalı ve dokümantasyonda
belirtilen süre içinde organizatör adresine teslim edilmelidir (diğer belgeler basılı ortamda
gönderilmez)
Banka garantisi şeklinde teminat sunulması halinde, bu banka garantisinin, satınalma
dokümantasyonunda belirlenen forma uygun olduğundan emin olmak gerekir
Dokümantasyonda yer alan sözleşme taslağı şartlarını dikkatlice okuyunuz. Sözleşmenin
ifası, söz konusu taslak hükümlerine ve kazanan şirketin teklifine uygun olacaktır.
* Türk katılımcılar için aşağıdaki belgelerin Türkçe sunulmasına izin verilir (İş sahibi Akkuyu A.Ş.’nin olması durumunda):
• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nden alıntıların suretleri,
• Özel kişiler için: Kimliği doğrulayan belgelerin suretleri,
• Katılımcı adına hareket etmekle yetkilendirilen kişilerin imza örneklerini içeren katılımcının imza sirküleri ve yetkili kişiler için düzenlenmiş vekaletnameler,
• Vergi levhası,
• Türkiye Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası sicil belgesi.
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Dokümantasyon Hükümlerinin Açıklanması
ve Değişikliklerin Yapılması

Dokümantasyonun
hükümlerinin açıklanması

Dokümantasyonda
değişiklikler yapılması

İlgili kişilerden herhangi birisi,
dokümantasyon hükümleri ile
ilgili açıklama talebini satınalma
katılım başvurusu süresinin bittiği
tarihten en geç 3 (üç) gün
öncesinde ETP üzerinden
organizatöre gönderebilir

Değişiklikler organizatör
tarafından resmi site ve ETP’de
yayınlanır

Açıklama söz konusu
talebin geldiği tarihten
itibaren 3 işgünü
içerisinde yayımlanır*

Katılım başvurusu süresi
uzatılır

* Organizatörün açıklamayı belirlenen süre içinde yayımlamayı yetiştirememesi durumunda, başvuru süresini uzatmalıdır (satınalma dokümantasyonunda bu
husus daha ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir)
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Satınalma Katılımcılarına İlişkin Temel
Gereklilikler* (1/2)
Hukuki ehliyet
■ Ulusal yasalara göre şirket kaydı
■ Kötü niyetli tedarikçiler listesinde şirketin
bulunmaması
■ Vergi kaçırma ile ilgili mahkeme kararlarının
olmaması

Kaynakların ve deneyimin mevcudiyeti
■ Gerekli niteliklere sahip yeterli sayıda personelin
bulunması
■ Gerekli miktarda maddi ve teknik kaynakların bulunması
■ Son 3 yıldaki tedarik deneyiminin teyit edilmesi – en az
bir tamamlanmış sözleşme
■ Üretim deneyiminin teyit edilmesi – son 3 (5-10) yıl
içinde gerekli parametrelere sahip en az bir adet
ekipman

Finansal istikrar
■ Gerekli finansal kaynak sağlama kapasitesi
■ Katılımcı müflis olmamalıdır
■ Katılımcı tasfiye sürecinde olmamalıdır

Yönetim sistemleri
■ Faal bir Kalite Yönetim Sisteminin mevcudiyeti (kalite
yönetimi, güvencesi ve kontrolü)
■ İş Güvenliği Yönetim Sisteminin mevcudiyeti

Lisans ve sertifikaların mevcudiyeti
■ Yürürlükteki mevzuata uygun olarak özel hukuki ehliyete
sahip olma,
*Satınalma katılımcılarına ilişkin tam gereksinim listesi, satınalma dokümantasyonunda belirtilmiştir.
Başvuruyu sunmadan önce yayınlanan dokümanları dikkatlice okuyunuz!

11

Satınalma Katılımcılarına İlişkin Temel
Gereklilikler (2/2)
Lehtarların açıklanması
Özel bir şirket için sahiplik zincirine ilişkin
belgelerin sağlanması. Halka açık anonim
şirketler için; açık kaynaklardan hissedarlar
hakkında bilgi (idari işler ve borsa işlemler ile
ilgili satınalmalar hariç)

Hatalar üzerinde çalışma
■ Daha önce akdedilen sözleşmelerin uygulanması
sırasında ortaya çıkan uygunsuzlukların temel
nedenlerinin giderilmesiyle ilgili yerine
getirilmemiş faaliyetlerin bulunmaması

Tedarikçi ve yüklenici denetimi
■ Nükleer güvenlik açısından kritik ekipman tedariki için
■ Nükleer enerji tesislerinin inşaatı için
■ Üretilen ekipmanın mevcut sertifikaları, (R.F., diğer
ülkelerin) nükleer
güvenlik ile ilgili teknik düzenlemelere uygundur

İlave gereklilik (1-3 güvenlik sınıfı
ekipmanlar)
■ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu sertifikası
■ Türk belgelendirme Kuruluşundan KYS uygunluk
belgesi durumunun teyidi
■ ILAC'ta sertifikalı laboratuvar
■ CE uygunluk belgesi

*Satınalma katılımcılarına ilişkin tam gereksinim listesi, satınalma dokümantasyonunda belirtilmiştir.
Başvuruyu sunmadan önce yayınlanan dokümanları dikkatlice okuyunuz!
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Katılım Başvurusu ve Sözleşme
Yükümlülüklerine ilişkin Teminat

Katılımcı başvurusuna ilişkin teminat – katılımcı başvurularına erişimin açıldığı
tarihten önce sunulur
Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin teminat
türleri:
• avansın, avans ödemelerinin tutarında iadesine ilişkin teminat
• sözleşme ifasına ilişkin teminat
• garanti yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin teminat
Teminat formu:
• Kesin banka teminatı*
• Kefalet veya bağımsız teminat**
• Parasal varlıklar***

*önerilen teminat formu dokümantasyonda belirtilir (Dokümantasyon Cilt 1 Bölüm 1 md. 4.2/5.2)
** buna ilişkin usul satınalma dokümantasyonu Cilt 1 Bölüm 3 «Sözleşme taslağı» bölümünde açıklanmıştır
*** ilgili banka bilgileri satınalma duyurusunda belirtilmiştir

13

Yapılan Başvurunun Revizyonu ve Açıklama
Talebi
Değiştirilmiş başvuruyu geri çağırma/sunma olasılığı

Son başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda

Kağıt üzerinde sunulan başvurularda değişikliklerin
yapılması
Şirketin antetli kağıdı üzerinde düzenlenen (tüzel kişilik için),
bu lota ilişkin olarak satınalma katılım başvurusunun
değiştirilmesi hakkındaki yazı sunulur
Bu değişikliklerin ilgili olduğu birinci satınalma
katılım başvurusundaki belgeler belirtilerek, satınalma katılım
başvurusundaki değişikliklerin listesi sunulur

Başvuru ile ilgili açıklama talebi
Satınalma katılım başvurularının incelenmesi
sırasında eleme aşamasında, dokümantasyonda
belirtilen durumlarda, iş sahibi ilgili talebi
göndererek başvuru ile ilgili açıklama talebinde
bulunabilir.
Söz konusu açıklama talebine cevaplama süresi –
3 işgünüdür.
Talep
edilen
belgelerin
veya
açıklamanın
sunulmaması veya tam olarak sunulmaması,
satınalmaya katılımının reddi için gerekçe
oluşturabilir.

Satınalma katılımcısının teklif ettiği ürünlerin
konusu, hacmi ve listesinde değişiklik talepleri
kabul edilmez (satınalma şartlarının değiştirilmesi
dahil)

Revize edilen belgelerin yeni versiyonları sunulur
Katılımcıların elektronik ortamda ETP’de belirttikleri başvuru fiyatı ve diğer satınalma şartları ve ETP’de belirtilmeyen, ancak
ETP’ye yüklenmiş belgeler içinde yer alan başvuru şartları, basılı ortamda sunulan belgelerde belirtilen şartlara göre daha
avantajlıdır
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Başvuru Hangi Nedenlerden Dolayı
Reddedilebilir
Katılımcı başvurusunu reddetme gerekçeleri (eleme aşamasında)
ETP’de sunulan başvurunun, sunulan teknik teklif de dahil olmak üzere, kompozisyon, içerik ve düzenleme
açısından uygun olmaması. Basılı haldeki başvurunun içerik bakımından dokümantasyon gerekliliklerine
uygun olmaması da dahil olmak üzere (katılımcının ETP’de başvuruyu elektronik imzayla imzalamaması
veya depozito sağlamaması durumunda)
Başvuru fiyatının, ilan edilen başlangıç (azami) sözleşme fiyatını, birim fiyatını aşması
(bu fiyatın dokümantasyonda belirlenmesi durumunda)
Satınalma katılımcısının dokümantasyon gerekliliklerine uygun olmaması
Alt yüklenicilerin (eş yüklenicilerin), üreticilerin (eğer onlar için gereklilikler belirtildiyse) uygun olmaması

Veri güvenilirliği denetiminden geçme şartında belirtilen koşulları yerine getirmeyi reddetme
(dokümantasyonda bu şartın mevcut olması durumunda)
Satınalma katılım başvurusunda belirtilen ürünlerin/sözleşme koşullarının dokümantasyon gerekliliklerine
uygun olmaması

Başvuru güvencesi miktarının, biçiminin, koşullarının veya sunma düzeninin uygun olmaması
(dokümantasyonda böyle bir şartın mevcudiyetinde)
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Başvuru Yapan Katılımcı Hangi Nedenlerden
Dolayı Uzaklaştırılabilir

Katılımcıyı Uzaklaştırma Gerekçeleri
(sözleşmenin akdedilmesine kadar, herhangi bir aşamada)
Satınalma katılım başvurusunda yanlış bilgiler tespit edildiğinde
İlgili satınalma katılımcısının komisyon üyelerine, uzmanlara, organizatörün veya iş sahibinin yöneticilerine
baskı yaptığı belgelere dayalı olarak tespit edildiğinde

Bu garantinin verildiğinin, adına bağımsız garanti düzenlenen kişi tarafından doğrulanmaması halinde
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Yeniden Teklif Sunmanın Gerçekleştirilmesi

Satınalma ilanında yeniden teklif sunma prosedürünü düzenleme olasılığının öngörülmesi
halinde, satınalma komisyonunun kararıyla yeniden teklif sunma prosedürü
gerçekleştirilir

Kabul edilen tüm katılımcılar katılabilirler. Yeniden teklif sunmaya katılım
isteğe bağlı olup, buna katılmama durumunda katılımcı reddedilmez

•

Başvurunun tercih edilebilirliğinin arttırılması
Başlangıç (başvuruda belirtilen) fiyatının düşürülmesi

Yeniden teklif sunma prosedürünün sayısı kısıtlanmamıştır, ancak düzenleme
süresinin 7 iş günün aşmaması gerekir
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Başvuru Değerlendirme Kriterleri (teklif talebi ve
ihale aşamaları için) ve Kazananın Belirlenmesi
Nükleer Enerji Tesisinin
Güvenliği için Önemli
olan Ürünler

İşler/Mallar

Hizmetler

Sözleşme fiyatı

Sözleşme fiyatı

Sözleşme fiyatı

Sözleşme fiyatı

%90

%85

%95

%90

Katılımcının tecrübesi

Rosatomregistr

Katılımcı tecrübesi

Rosatomregistr

%5

%10

%5

%10

Sözleşme fiyatı- en az %75
Bazı hizmetler için kriter ağırlığı azaltılabilir
Rosatomregistr (RAR)
(etüt çalışmaları,
nükleer tesis yer seçimi ile ilgili satınalmalar)

%10
İmalatçı tecrübesi

5%

Katılımcının vasıflılığı
(RAR belirtilmemiş ise);
Teknik teklifin kalitesi, diğer kriterler

Belirli bir satınalmaya yönelik belirlenmiş değerlendirme kriterleri listesi satınalma dokümantasyonunda belirtilir.
Uygulanan kriterlerin tam listesi Gereklilik ve Değerlendirme Kriterleri Metotları belgesinde aşağıdaki adreste verilmiştir:
www.zakupki.rosatom.ru/en/, «Regulatory documents on nuclear industry procurement» bölümü (Standardın 10 No’lu Eki)

Başvurusu, dokümantasyonda belirtilmiş değerlendirme kriterlerine göre en çok
puan alan ve birinci sayılan katılımcı, satınalmanın kazananı kabul edilir.
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Sözleşme Akdetme Usulü
Sözleşme öncesi görüşmelerin yapılması
Aşağıdaki müzakerelerin
yapılmasına izin verilir:

Aşağıdaki müzakerelerin
yapılması yasaktır:

Diğer koşulları değiştirmeden fiyatları düşürmeye yönelik olanlar
Sözleşme ifa sürelerini kısaltmaya yönelik olanlar

İş Sahibi için sözleşme koşullarını iyileştirmeye yönelik olanlar
Satınalma prosedürünün ve sözleşme imzalama sürecinin iş sahibinden
kaynaklanmaması durumunda sözleşme ifa sürelerinin netleştirilmesine yönelik olanlar

Akdedilen sözleşmenin
koşullarını sözleşme
imzalanacak kişi lehine
dokümantasyonda belirtilenlere
kıyasla değiştirmeye yönelik
olanlar

Her bir ürün kaleminin miktarının en fazla %10 oranında değiştirilmesine ve ürün birim
fiyatının değiştirilmemesine yönelik olanlar
Mevzuat değişiklikleri veya devlet makamları direktifleri nedeniyle yapılanlar

Sözleşmenin İmzalanması
Sözleşme, sözleşme taslağına (satınalma dokümantasyonu içinde yer alan) sözleşmenin
imzalandığı kişinin yaptığı katılım başvurusunda teklif edilen sözleşme ifa şartları eklenerek
ve sözleşme öncesi görüşmeler dikkate alınarak oluşturulur.
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Sözleşme akit süreleri

30* takvim günü**
10* takvim günü
5* iş günü

1

2

3

4

Nihai protokol
tarihi

İş Sahibi,
kazanana
tamamlanmış
sözleşme taslağını
teslim eder

Kazanan,
imzalanan
sözleşmeyi İş
Sahibine iade eder

İş Sahibi,
sözleşmeyi
imzalar

* Satınalma dokümantasyonunda aksi belirtilmemesi durumunda,
** Süreler, aşağıdaki durumlarda artırılabilir:
- İş Sahibinin satınalma kapsamındaki hareketleri hakkında tahkim komitelerinde şikayetler gelirse,
- Mevzuata uygun olarak sözleşmenin akdi için ek faaliyetler gereklidir.
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İlginize teşekkür ederim!

