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Sprawy związane z zamówieniami publicznymi od 2003 r. regulują dwa akty prawne nawiązujące do dyrektyw
wspólnotowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Chodzi o ustawę nr 4734 z 4 stycznia 2002 r. o zamówieniach publicznych i ustawę nr 4735 z 5 stycznia 2002 r. o
umowach w sprawie zamówień publicznych. Od tego czasu przepisy były kilka razy nowelizowane.
Procedura postępowań przewiduje 15-proc. preferencję cenową dla dostawców i wykonawców krajowych. Progi
zamówień publicznych oraz warunki i terminy ogłoszeń dla uczestników krajowych są inaczej deﬁniowane niż w
UE. Podobne są natomiast zasady publikowania ogłoszeń. Kryteria udzielania zamówienia zawierają ocenę
ﬁnansowej i profesjonalnej kondycji uczestników postępowania, ale nie deﬁniują metod jej ważenia.
Głównym wyznacznikiem jest najniższa cena, a inne czynniki bierze się pod uwagę tylko w nadzwyczajnych
okolicznościach. W praktyce, oprócz ceny, duże znaczenie mają też: jakość produktu czy usługi, warunki
ﬁnansowe, reputacja, spełnienie unijnych standardów czy kwaliﬁkacje lokalnego partnera i doświadczenie we
współpracy z określonymi dostawcami lub wykonawcami. Sprawy środowiskowe są uwzględnione zgodnie z
acquis UE, ale już procedury rozpatrywania protestów oraz odwołań – nie.
Prawie wszystkie postępowania o wartości zamówienia powyżej progów ustawowych realizowane są w trybie
przetargów nieograniczonych. Turcja nie przyjęła horyzontalnych przepisów dla podmiotów operujących w
sektorze usług komunalnych czy w odniesieniu do umów koncesyjnych, podobnie jak w zakresie partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Inaczej niż w prawie unijnym zdeﬁniowane są progi zamówień publicznych oraz warunki i terminy ogłoszeń dla
uczestników krajowych. Urząd Zamówień Publicznych co roku aktualizuje wartości progowe; są one często
zresztą dużo wyższe niż w prawie wspólnotowym. W przypadku robót budowlanych w Turcji sięgają one ok. 10
mln euro dla każdego podmiotu zamawiającego, a w UE – 5,15 mln euro. Próg podstawowy dla jednostek
administracji publicznej wynosi ok. 280 tys. euro, a dla innych podmiotów zamawiających - ok. 470 tys. euro. W
dużych miastach limit dla zamówień z wolnej ręki to 15 tys. euro, a w małych - 5 tys. euro.
Zbliżone do unijnych są zasady publikowania ogłoszeń. Terminy składania ofert przy zamówieniach
międzynarodowych wydłużane są o 12 dni i określane stosownie do wartości zamówienia, a nie do jego
złożoności.
Przepisów o zamówieniach publicznych nie stosuje się w odniesieniu do międzynarodowej współpracy
ﬁnansowej, nabywania banknotów czy zamówień dokonywanych przez placówki zagraniczne Turcji. Wyłączenia
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obejmują także leśnictwo, zamówienia organizacji rolnych, usługi konsultingowe w ramach procesów
prywatyzacyjnych. Postępowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia objęte klauzulą
tajności przeprowadzane są na podstawie innych przepisów.

Ważne linki:

Urząd Zamówień Publicznych (Kamu İhale Kurumu)
http://www.ihale.gov.tr/Yayinlar_Dokumanlar/dokumanlar_english.htm oraz http://www.ihale.gov.tr/
Ustawa nr 4734 o zamówieniach publicznych (w j. ang.) http://www.ihale.gov.tr/english/english47341.htm
Ustawa nr 4735 o umowach ws. zamówień publicznych (w j. ang.)
http://www.ihale.gov.tr/english/english47351.htm
Rozporządzenia wdrażające Urzędu Zamówień Publicznych (w j. ang.), m.in. w zakresie wzorów umów,
specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia i kalkulacji cen
http://www.ihale.gov.tr/english/eng_regulations.htm
Dokumenty screeningowe KE z zakresu przepisów o zamówieniach
http://www.euturkey.org.tr/index.php?p=137&l=1 oraz
http://www.avrupa.info.tr/Files/File/EU&TURKEY/Yeni%20klas%c3%b6r/screening_report_05_tr_internet_en.
pdf
Dziennik Urzędowy Republiki Tureckiej (T.C. Resmi Gazete) http://rega.basbakanlik.gov.tr/
Biuletyn elektroniczny Urzędu Zamówień Publicznych w j. tureckim (wejście wymaga wprowadzenia loginu
i hasła) http://istekli.ihale.gov.tr/
Aktualne ogłoszenia o przetargach dostępne w j. ang. na stronie tureckiej Agencji Wspierania i Promocji
Inwestycji http://www.invest.gov.tr/textPage.aspx?pID=9 oraz Turecko-Brytyjskiej Izby HandlowoPrzemysłowej http://www.tbcci.org/tenderOpportunities.php?Action=search
www.cfcu.gov.tr - Centralna Jednostka Finansująco-Kontraktująca dla przetargów na zamówienia publiczne
w Turcji ﬁnansowanych ze środków UE zamówieniach publicznych w Turcji ﬁnansowanych ze środków Unii
(pomoc przedakcesyjna). Strona zawiera informacje (w j. angielskim i tureckim) o ogłaszanych przetargach
dostępnych dla podmiotów zagranicznych
Link do przetargów Tureckich Kolei Państwowych- http://www.malzeme.tcdd.gov.tr/
Opracowanie PARP nt. uczestnictwa polskich MSP w zamówieniach publicznych za granicą
http://www.biznes-polska.pl/ﬁles/90/23/19_inform26.doc
Portal poświęcony wspólnotowym zamówieniom publicznym http://www.ectenders.com/about/about.htm
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