AMP DOĞRUDAN TEMİN
“Doğrudan Teminde Kurumsal ve Hızlı Çözüm”

NE İŞE YARAR?
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen doğrudan temin yoluyla
yapılan alımları ilgili mevzuata uygun işleten uygulama yazılımıdır.
AMP Doğrudan Temin programı ile doğrudan temin sürecinde gerekli tüm belgeleri, mevzuata uygun
olarak doğru, hızlı ve eksiksiz olarak hazırlarsınız.
Programın amacı; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında doğrudan temin yapan tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının doğrudan temin süreçlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmelerini ve gerekli
tüm belgeleri oluşturmalarını sağlamaktır.

KİMLER KULLANABİLİR?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında doğrudan temin yapan kamu kurum ve kuruluşları AMP
Doğrudan Temin Programını kullanabilirler. Program son derece anlaşılabilir bir dil ve arayüzle
hazırlanmıştır, kullanımı kolay bir program olup başlangıç düzeyinde bilgisayar bilgisi yeterlidir.
Temin süreci sihirbaz mantığı ile kurgulanmıştır ve temin işlemleri kullanıcının karşısında aşamalı
olarak gelir. İhale ve doğrundan temin süreçleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmasanız bile
program gerekli işlemler için sizi yönlendirecektir.
AMP Doğrudan Temin programı dosya hazırlamayı az çok bilen herkes tarafından rahatlıkla
kullanılabilir.
Aşağıdaki kurumlar AMP Doğrudan Temin Programı kullanabilir.




Belediyeler (Büyük, orta ve küçük ölçekli ihale düzenleyen tüm müdürlükleri)
İl Özel İdareleri
Hastaneler










Üniversiteler
İl Milli Eğitim Müdürlükleri
İl Sağlık Müdürlükleri
İl Bayındırlık Müdürlükleri
Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili Başkanlıkları
Karayolları, DSİ, İller Bankası, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları
Sosyal Güvenlik Kurumları
ve kamu ihale kanunu kapsamında ihale yapan tüm kurum ve kuruluşlar.

Doğrudan temin süreçlerine ilişkin firmanızdan eğitim ve danışmanlık talep edebilirsiniz.

NEDEN KULLANILMALI
Doğrudan temin süreçlerini bir standarda oturtarak gerekli tüm işlemlerin dijital olarak
gerçekleştirirsiniz.
Doğrudan temin bilgilerinin tamamına tek tuşla ulaşabilirsiniz.
Doğrudan teminlere ilişkin detaylı istatistiksel raporlar oluşturabilirsiniz.
Bütçe takibi gerçekleştirebilirsiniz.
Piyasa fiyat araştırma sürecini program üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Geçmiş alımlarınızı endekslerle güncelleyebilirsiniz.
Kuruma özel belge şablonları oluşturarak, kendi raporlarınızı oluşturusunuz.

Böylece doğrudan temin süreçlerini mevzuata uygun ve hızlı
gerçekleştirerek zaman kazandırır. Bu sayede siz dosya hazırlama ile
uğraşmak yerine diğer çalışmalarınıza odaklanırsınız.
AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMINDAN BASIMA HAZIR OLARAK
ALABİLECEĞİNİZ BAZI BELGELER
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Doğrudan Temin Onay Belgesi
Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
İhtiyaç Listesi
Talep Yazısı (Lüzum Müzekkeresi)
Firmalardan Teklif İsteme Yazısı
Piyasa Araştırma Tutanağı
Yaklaşık Maliyet Görevlendirme Yazısı
Yaklaşık Maliyet Cetveli
Geçmiş Alımlar Tutanağı
Sipariş Formu
Sözleşme
Kabul Tutanağı

13.
14.
15.
16.

Ödeme Emri Yazısı
Doğrudan Temin Kayıt Formu
Doğrudan Temin Gerekçe Tutanağı
Doğrudan Temin Arşiv Dosyaları…

PROGRAMIN BAZI ÖZELLİKLERİ
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4734 Kamu İhale Kanuna ve ilgili mevzuata tam uygunluk
Kamu İhale Kurumu Standartlarına tam uyumluluk
Kurumların doğrudan teminle ilgili her türlü bilgisini programda tutabilme imkanı
Doğrudan temin bilgilerini sadece bir kez girme ve defalarca kullanma
Adım Adım Metodu ile kullanıcı hatalarını minimize eden sistem
Yaklaşık maliyet hesabında geçmiş alımları kullanabilme
Bütçe tertiplerindeki ödenek durumunu bloke edilen/harcanan/kalan şeklinde anlık
izleyebilme
Aylık olarak KİK’e bildirilecek doğrudan temin tutarlarını bir tıklamayla hesaplayabilme
Geçmiş alımlara ait istatistiki verilere ulaşabilme, aylık/yıllık bazda doğrudan temin sonuç
raporları hazırlayabilme
Yüzlerce mal/hizmet kalemlerini bir kez programa kaydedip, daha sonraki alımlarda listeden
seçip, kullanabilme. İstendiğinde hazır malzeme listelerini programa Excel’den aktarabilme.
Sıkça alım yapılan firmaları sektör grubuna göre bir kez programa kaydedip, daha sonraki
alımlarda listeden seçip, kullanabilme.
Tüm doğrudan temin belgelerinin yazdırmadan önce görme ve düzenleme imkanı.
Sınırsız sayıda doğrudan temin dosyası hazırlayabilme
Programı detaylı anlatan Referans Kitabı
Program içersinde her yerde online yardım
Son derece basit ve kolay kullanımlı kullanıcı arayüzü
Windows 7 ve üstü (32/64 bit) uyumluluğu
Network ortamında çok kullanıcılı çalışabilme, birden fazla kişinin aynı anda kullanabilmesi,
şifreli kullanıcı girişi
Windows teknolojisi, kolaylığı ve olanakları
Güncel yazılım teknolojileri ve modern program yapısı
Dayanıklı, hızlı ve kurumsal Microsft SQL Server veritabanı altyapısı
Mevzuattaki değişiklikleri hızlı adaptasyon
İhale Uzmanlarından Ücretsiz, Limitsiz ve kaliteli teknik destek
1995 Yılından beri ihale yazılımları üreten AMP Yazılımın bilgi birikimi ve tecrübesi

