
KAMU
İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ

MAL ALIMI İHALELERİ
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Kavramsal aktarım.
Dokümanın hazırlanması.
İhale komisyonu.
Yeterliğe ilişkin kurallar.
İş ortaklığı ve konsorsiyum.
Yasak fiil ve davranışlar.
İhaleye katılamayacak olanlar.
İhale usulleri.
Doğrudan temin.
İhale dokümanında değişiklik veya 
açıklama yapılması.
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Teminatlar.
Tekliflerin hazırlanması.
Tekliflerin sunulması.
Tekliflerin alınması, açılması ve 
değerlendirilmesi.
Aşırı düşük teklifler.
İhalenin karara bağlanması.
Sözleşmenin imzalanması.
Yasaklama hükümleri.
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Sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki niteliği.
Sözleşme türleri ve tip sözleşmeler.
Fiyat farkı ödenmesi şartları.
Mücbir sebepler.
Kesin teminat ve ek kesin teminat.
Sözleşmede değişiklik yapılması.
Sözleşmenin devri.
Sözleşmenin feshi.
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Yasak fiil ve davranışlar ve yasaklama hükümleri.
Yüklenicilerin hukuki sorumluluğu.
Görevlilerin hukuki sorumluluğu.
Yüklenicilerin cezai sorumluluğu.
Görevlilerin cezai sorumluluğu.

MAL ALIMI İHALELERİ ÖZEL HÜKÜMLER (3 SAAT)
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Yerli malı ve yerli malı teklif eden istekli lehine 
fiyat avantajı uygulanması.
Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin 
hesaplanması.
İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve 
dokümana ilişkin dikkat edilmesi gereken 
hususlar
İdari şartname.
Teknik şartname.
İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve 
EKAP üzerinden indirilmesi.
Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ve 
dikkat edilmesi gereken kriterler, istenecek 
belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin başvurular.
Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki 
ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler.
Teminatlar.
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İş deneyimini gösteren belgeler ve dikkat 
edilmesi gereken hususlar.
Özel sektöre gerçekleştirilen işlerin iş 
deneyiminin belgelendirilmesi.
Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına 
ilişkin belgeler.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, 
fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman, sunulması ve 
değerlendirilmesi.
İhalenin ilk oturumunda yapılacak işlemler ve 
dikkat edilecek hususlar.
Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve 
belgelerdeki bilgi eksikliklerinin 
tamamlatılmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken 
hususlar.
Aşırı düşük tekliflerin tespiti, aşırı düşük teklif 
açıklamalarının sunulması ve değerlendirilmesi.

1. GÜN

   4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU ÇERÇEVESİNDE
   İHALELERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER (6 SAAT)

2. GÜN

   4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU (3 SAAT)


