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1 GİRİŞ

Programdaki Genel Islemler

1.1 Kullanıcı Girişi

Programa giris yapabilmeniz için tanimlanan "Kullanici Adi" ve "Parola" yi yazin.

Programi kurduktan sonra ilk çalistirdiginizda 

Kullanici Adi : AMP

Parola : amp

tanimlanmistir.

NOT : "Kullanici Adi ve Parola" bölümü büyük-küçük harfe karsi duyarlilik gösterir. Bu yüzden

kullanici adi ve parolanizi programa tanimlandigi biçimi ile yazin.

Programi çalistirmak için "Kulanici Adi" ve "Parola" yi yazdiktan sonra  dügmesine

basin.

Programa giris yapmadan çikmak için  dügmesine basin.

Kullanci tanimlama islemleri ile ilgili ayrintili bilgi için Kullanici Tanimlari bölümüne bakin.

1.2 Ürün Kayıt Formu

Ürün Seri Numarasi : Program ürün seri numarasini otomatik olarak olusturur. Otomatik olarak

olusan bu numara üzerinde herhangi bir degisiklik yapmayin.

Kurum Bilgileri : Kurumunuza ait,

Bagli Oldugu Idare : Kurumunuzun bagli oldugu en üst idareyi yazin (Programda ve

raporlarda kullanilmaz)

Kurum Adi

Adresi

Posta Kodu

Ilçe

Il

Telefon (Alan Kod/No)

Faks

Elektronik Posta Adresi

Internet Adresi

bilgilerini girin.
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NOT : Bu pencerede girdiginiz bilgiler otomatik olarak Idare Kimlik ve Lisans Bilgileri

penceresine aktarilir.

Kayit Basvurusunda Bulunan Kisinin : Formu dolduran kisinin / Ilgili kisinin

Adi, Soyadi

Irtibat Telefonu

Elektronik Posta Adresi

bilgilerini girin.

 Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve ürünü kurumunuz adina kayit altina alir.

NOT : Lisans kayit islemini gerçeklestirmeden programi kullanamazsiniz.

1.3 Yeni Güncelleme Bildirimi

Belirtilen güncellemeleri yüklemez ve pencereyi kapatir.

Güncellemeleri, Güncelleme Ayarlari penceresinde yapacaginiz ayarlamalarla programi her

çalistirdiginizda otomatik olarak yada program içerisinde "Yardim / Güncelleme" menüsü ile

manuel olarak yükleyebilirsiniz.

Programda gerçeklestirilen güncellemeleri yükler. Güncelleme islemi

tamamlandiktan sonra yapilan güncellemelerin etkin olabilmesi için programin  yeniden baslatilmasi

gerekir. Program  açilan oturumu otomatik olarak kapatir ve tekrar giris yapmaniz için Kullanici Giris

Ekranini açar.

NOT : Network ortaminda birden fazla kullanicili çalisan ag sistemlerde güncellemeleri yüklemeden

önce programin tüm bilgisayarlarda kapali olmasi gerekir. Güncellemeleri yüklemeden önce mevcut

program klasörünün mutlaka (C:\AMPLtd\AMPIO) yedegini alin.

1.4 Program Ana Penceresi

AMP Ihale Otomasyonu programi ana penceresi

1. Ana Menü: Pencerenin üst bölümünde yer alir 

Ana menüde yer alan dügmeler ile program ile ilgili gerekli tüm ayarlamalar ve tanimlamalari
yapabileceginiz gibi ihale sürecinide takip edebilirsiniz.

Menüde yer alan alt menülerin açilis efekt ayarlamalarini yapmak için Araçlar/Ayarlar menüsünden
Kullanim / Görünüm bölümüne bakin.
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2. Araç Çubugu

Araç çubugundaki dügmeler aktif ihalenin sürecine bagli olarak aktif yada pasif olurlar. Ihale
sürecinde henüz gelmediginiz bölümler ile ilgili dügmelere pasif olurken, süreci tamamlayarak
bitirdiginiz bölümlerin dügmeleri üzerinde kilit isareti olusur.

Örnek:

 Henüz Ihale Ilani asamasina gelinilmedigini, ihale sürecindeki önceki asamalarin
gerçeklestirilmesi gerektigini belirtir.

 Aktif ihalede, Ihale Ilani asamasinda oldugunuzu ve ilan islemlerinin tamamlanmadigini
belirtir.

 Ihale ilani sürecinin tamamlandigini belirtir.

Kilitli bölümler üzerinde kilidi açmadan degisiklik yapamazsiniz, kilitlerin açilmasi ile ilgili ayrintili
bilgi için Kilitleri Aç bölümüne bakin.

Araç çubugu kaydirma hizi ayarlamalarini yapmak için Araçlar/Ayarlar menüsünden Kullanim /
Görünüm bölümüne bakin.

3. Pencerenin sol tarafinda bulunan ve üzerinde çalistiginiz ihaleye ait Isin Türü, Isin Adi, Ihalenin
Özet Bilgileri ve Ihale sürecinin gösteren Dikey Menüden olusur.
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Ihale ile ilgili süreçleri Dikey Menü ve Araç Çubugundan takip edebilirsiniz.

 Programi kapatir.

Dogrusal programlama anlayisi ile modüler olarak hazirlanan AMP Ihale Otomasyonu programi
tekrarli veri giris yapmadan dogru ve hizli bir ihale süreci gerçeklestirmenizi saglar.





Bölüm

II
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2 DOSYA

2.1 Yeni İhale Girişi

Dosya No : Ihaleye vereceginiz kurumunuza özel dosya numarasini yazin. Bu numara herhangi bir

raporda basilmaz, program tanimladiginiz dosya numarasina göre ihaleleri veritabaninda saklar.

Çalisma Yili : Çalisma yilini seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden yili seçin. Ihale

Listesi penceresinde ihaleleri çalisma yillarina göre listeleyebilirsiniz.

Esik Degerlerin Baz Alindigi Yil : Ihale sürecinde esik degerlerin kullanilacagi yili seçmek için

 dügmesine basin ve açilan listeden esik degerlerin baz alinacagi yili seçin.

Isin Adi : Ihale konusu isin adini yazin.

Isin Türü : Ihale konusu isin türünü 

 menüsünden fare ile seçerek belirtin.

Isin Türü bölümünde sadece kurumunuzca lisansi alinmis is türleri aktif olur, diger is türleri pasif olarak

görünür.

Ihale Usulü : Ihalenin usulünü seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden ihale usulünü

seçin.

Is Özel Bir Imalat Süreci Gerektiriyor mu? :  Bu seçenek sadece "Mal Alim" ihalelerinde

aktif olur. Ihale konusu mallar özel bir imalat süreci gerektiriyorsa  seçenegini,

gerektirmiyorsa  seçenegini isaretleyin.

Personel Çalistirilmasina Dayali Hizmet Alimi mi?: Bu seçenek sadece "Hizmet"

ihalelerinde aktif olur. Ihale konusu isi personel çalistirilmasina dayali ise  seçenegini

personel çalistirilmasina dayali degil ise degil ise  seçenegini isaretleyin.

"Evet" seçenegi isaretlendiginde Teklif Sözlesme Türü "Teklif Birim Fiyatli" olarak seçili ve pasif olur.

Teklif Sözlesme Türü : Ihale konusu is,

- Uygulama projeleri ve bunlara iliskin mahal listelerine dayal olarak, isin tamami için isteklinin teklif

ettigi toplam bedel üzerinden gerçeklestirilecekse  seçenegini,

- Ön veya kesin projelere ve bunlara iliskin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayali olarak;

idarece hazirlanmis cetvelde yer alan is kalemlerinin her birinin miktari ile bu is kalemleri için istekli
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tarafindan teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan toplam bedel üzerinden

gerçeklestirilecekse  seçenegini

- Niteligi itibariyla is kalemleri/gruplarinin bir kismi için anahtar teslim götürü bedel, bir kismi için

birim fiyat teklif alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçeklestirilecekse  

seçenegini isaretleyin. Bu seçenek sadece Yapim Islerinde aktif olur, Hizmet ve Mal Alim ihalelerinde

karma teklif kullanilmaz.

Kismi Teklif Verilebilir mi? : Ihale konusu ise kismi teklif verebilirlerse  seçenegini;

verilemezse  seçenegini isaretleyin.

Anahtar Teslim Götürü Bedel Mal Alim islerinde Kismi Teklif verilemeyeceginden bu ihale türünde "Kismi

Teklif Verilebilir mi?" bölümü pasif olur.

Bütçe Türü : Ihaleyi açan idarenin bütçe türünü onay kutusunu isaretleyerek belirtin. (

 veya  )

Çerçeve Anlasma Yapilacak mi? : Ihale konusu isle ilgili olarak bir veya birden fazla idare ile

bir veya birden fazla istekli arasinda, özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarinin

tespitine iliskin sartlari belirleyen çerçeve anlasmasi imzalanip imzalanmayacagini, imzalanacaksa 

hangi düzeyde imzalanacagini belirtmek için  dügmesine basin ve açilan listeden ilgili seçenegi

seçin.

Birim Fiyatlarda :  Birim fiyat girislerinde virgülden sonra kaç hane kullanilacagini (

 veya  ) yanindaki onay kutusunu

isaretleyerek belirtin. 

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

NOT : Ihale bilgilerini kaydettikten sonra "Dosya No" ve "Isin Türü" bilgilerini degistiremezsiniz.

2.2 İhale Listesi

Ihale Listesi penceresinde programa kayitli ihalelerin isimleri yer alir.

 Ihale listesi içinde dosya numarasi veya isin adina göre arama yapmanizi saglar.

 

1.  Dügmesine basarak arama kriterini seçin ( Dosya No'da / Isin Adinda)
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2. Aranacak metni veri giris bölümüne yazin. Program arama isleminde büyük-küçük harfe karsi

duyarlik göstermektedir.

Çalisma Yili: Programa kayili ihaleleri pencerede çalisma yilina göre listeleyebilirsiniz, ihalelerini

göremek istediginiz yili  dügmesine basarak seçin.

 Seçili ihaleyi üzerinde çalismak üzere açar.

 Yeni bir ihale dosyasi tanimlamaniz için Yeni Ihale Girisi penceresini açar.

 Ihale bilgileri üzerinde düzeltme ve degisiklik yapabilmeniz için Yeni Ihale Girisi

penceresini açar. Ihale bilgilerini kaydettikten sonra "Dosya No" ve "Isin Türü" bilgilerini

degistiremezsiniz.

 Listede seçili olan ihaleyi siler. Sildiginiz ihale bilgilerini tekrar geri getiremezsiniz.

 Pencerede listeli ihalelerin bilgilerini ve ihale sürecindeki durumunu gösteren

raporu olusturur.

 Aktif ihale dosyasi üzerinde çalisabilecek kullanicilari tanimlayacaginiz Ihale

Dosyasi Üzerinde Kullanici Yetkilendirme penceresini açar.

 Ihale sürecinde iptal edilmis ihalenin iptal kararini kaldirir. Bu dügme iptal

edilmis ihale varsa ve listede seçili durumda ise aktif olur. Iptal edilmis ihaleler pencerede kirmizi

renkli ve üzeri çizik olarak gözükür.

 Ihale Listesi penceresini kapatir.

2.3 İhale Dosyası Gönder

Ihale Dosyasi Gönder penceresinde programa kayitli ihalelerin listesini görür ve bu ihaleler içinden

istediginiz bir yada daha fazlasini paketleyerek üzerinde çalismak üzere farki bilgisayarlara

tasiyabilirsiniz.

Dosya Gönderme:

1. Paketleyerek tasimak istediginiz ihaleleri  kutusunu isaretleyerek belirtin.

2.  Dügmesine basin ve açilan pencereden paket dosyasinin olusturulacagi yeri

seçerek  dügmesine basin

3. Program paketleme islemini baslatir ve seçtiginiz ihale bilgilerini içeren paket dosyasini
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 biçiminde belirttiginiz yerede .olusturur.

 Pencerede yer alan tüm ihale dosyalarini paketlemek üzere seçili konuma getirir.

 Pencereyi kapatir.

2.4 İhale Dosyası Getir

Ihale Dosyasi Paketten Geri Yükleme penceresinde Ihale Dosyasi Gönder penceresinde

paketlemis oldugunuz ihale dosyalarini programa geri yüklersiniz.

Ihale Dosyasi Yükleme

1.  Dügmesine basin ve açilan pencereden geri yüklenecek paket dosyasini seçin.

Pakette yer alan ihalelein listesi pencereye gelir.

2. Programa yükemek istediginiz ihale dosyalarini  kutusunu isaretleyerek belirtin

3.  Dügmesine basarak yükleme islemini baslatin.

 Pencerede yer alan tüm ihale dosyalarini geri yüklemek üzere seçili konuma

getirir.

 Pencereyi kapatir.





Bölüm

III
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3 İHALE HAZIRLIK

3.1 Yaklaşık Maliyet

3.1.1 Kısmi Teklif Verme Şekli

 Istekli firmalarin isin tamamina/tüm is

kalemlerine teklif vermesi zorunludur. Bu tür ihalelerde teklifler is kalemi bazinda ayri ayri

degerlendirilir ve sözlesme ekonomik açidan toplamda en avantajli teklifi veren firma ile yapilir.

 Ihale konusu is kurum tarafindan belirli bir

gruplara/kisimlara ayrilir ve istekli firmalar idarece belirlenen gruplardan/kisimlardan istediklerine

teklif verebilirler. Bu tür ihalelerde teklifler grup bazinda ayri ayri degerlendirmeye alinir ve

sözlesme her bir grup için ekonomik açidan en avantajli teklifi veren firma/firmalar ile yapilir.

 Ihale konusu isi

olusturan is kalemlerinin herbiri bir is grubu olarak kabul edilir ve istekli firmalar is kalemlerinden

istediklerine teklif verebilir.  Bu tür ihalelerde teklifler her bir is kalemi için ayri ayri degerlendirilir ve

sözlesme is kalemi bazinda her kalem için ekonomik açidan en avantajli teklifi veren firma/firmalar

ile yapilir.

 Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

3.1.2 Yaklaşık Maliyet Hesabı

Yaklasik maliyet hesaplanmasini yapmak istiyorsaniz 

seçenegini isaretleyin.

Yaklasik maliyet hesaplamasini daha sonra yapacaksaniz veya yapmayacaksaniz 

 seçenegini isaretleyin. Bu seçenegi isaretlediginizde program Ihale Onay

bölümünden sürece devam eder.

 Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

3.1.3 İhtiyaç Listesi

 Ihtiyaç listesine program veri tabanina kayitli olmayan yeni bir

malzeme/is kalemi tanimlayabilmeniz için Ihtiyaç Listesi Yeni Stok Kaydi (Hizli Ekleme)

penceresini açar.
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 Ihtiyaç listesine programa tanimli malzemelerden malzeme/is kalemi

ekleyebilmeniz için Malzeme Tanimlari penceresini açar.

 Aktif is kalemine ait bilgiler üzerinde degisiklikler yapabileceginiz ve is kaleminin

miktarini belirteceginiz Ihtiyaç Listesi Yeni Stok Kaydi (Hizli Ekleme) penceresini açar.

NOT : Ihtiyaç Listesindeki is kalemlerinden ihale konusu iste ne kadar kullanilacagini is kalemini aktif

hale getirip  dügmesine basarak veya is kaleminin karsisindaki 

sütununa direkt yazarak belirtebilirsiniz.

 Seçili is kalemini ihtiyaç listesinden siler.

 Ihale konusu ise ait ihtiyaç listesini gösteren raporu olusturur.

 Lüzum Muzakeresi raporunu olusturur.

 Excel'de olusturulmus ihtiyaç listesini programa aktarmaniz ve Excel'de

olusturarak programa aktarabileceginiz ihtiyaç listesi sablonunu olusturabilmeniz için Excel

Dosyasindan Ihtiyaç Listesi Al penceresini açar. Excel'de olusturulmus ihtiyaç listesini programa

aktarabilmeniz için aktarma yapacaginiz excel dosyasinin sablonunun programin sablonuyla ayni

olmasi gerekir.

 Olusturdugunuz ihtiyaç listesini Excel formatinda bilgisayarinizda belirttiginiz yere

kaydeder. Excel'e aktararak olusturdugunuz ihtiyaç listesi sablonunu firmalara doldurtarak 

Tekliflerin Girilmesi ve Yaklasik Maliyetin Hesabi ile isteklilerce teklif edilen fiyatlar

bölümlerinde firmanin is kalemi bazinda verdigi fiyatlari Excel'den  programa aktarabilirsiniz.

 Aktif Is kalemini listede alt siraya indirir. 

 Aktif is kalemini listede üst siraya çikarir.

 Sonraki pencereye geçer. Pencereyi Ihale Onay Bilgileri 2. penceresinde yer

alan  dügmesine basarak açtiginizda bu dügme olusmaz.

 Pencereyi kapatir. Bu dügme pencereyi Ihale Onay Bilgileri 2. penceresinde yer

alan  dügmesine basarak açtiginizda bu aktif olur..

NOT: Ihatiyaç Listesi penceresini Ihalen Onay Bilgileri 2. penceresinden açtiginizda pencerede

sadece ihtiyaç listesi olusturabilirsiniz, yaklasik maliyet hesabi yapamazsiniz.
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 Pencereyi kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

3.1.3.1 İhtiyaç Listesi Yeni Stok Kaydı

Stok Kodu: Malzemeye vereceginiz kuruma özgü kodu yazin. Ayni stok kodunu birden fazla

malzemeye veremezsiniz.

Tanimi: Malzemenin adini yazin.

Açiklama: Malzeme ile ilgili belirtmek istediginiz özellikler ve açiklamalari yazin.

Birimi: Malzemeye ait ölçü birimini yazin (lt, kg, ton vb.).

Miktari: Malzemeden aktif ihalede ne kadar kullanilacagini yazin.

Tanimladiginiz malzemenin program veri tabanindaki Malzeme Tanimlari listesine eklenerek baska

ihalelerde de kullanilabilmesini istiyorsaniz  seçenegini

isaretleyin. Malzemenin Malzeme Tanimlari listesine eklenmesini istemiyorsaniz bu seçenegi bos

birakin.

Birden fazla malzeme tanimlayacaksaniz, bir malzemeyi tanimladiktan sonra yeni bir malzeme daha

tanimlayabilmek için pencerenin açik kalmasini istiyorsaniz 

seçenegini isaretleyin.

NOT :  ve 

Seçenekleri pencereyi Ihtiyaç Listesi penceresinde malzeme/is kalemini seçip 

dügmesine basarak açtiginizda olusmaz, bu iki seçenek sadece yeni bir malzeme tanimladiginizda

olusur.

 Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.
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3.1.3.2 Excel Dosyasından İhtiyaç Listesi Al

Dosya Ismi: Is kalemlerinin kayitli oldugu ve ihtiyaç listesine aktarma yapacaginiz Excel dosyasini

seçmek için  dügmesine basin ve açilan pencereden dosyayi seçin.  Dosyada kayitli olan is

kalemleri pencerede listelenir.

 Ihtiyaç listesine aktarilmak üzere seçili olan ( ) malzemelerin seçili isaretlerini

kaldirir. Bu dügme listede seçili durumda malzeme varsa aktif olur.

 Listedeki tüm malzemeleri ihtiyaç listesine aktarmak üzere seçili duruma getirir.

Bu dügme listedeki malzemelerin hiçbiri seçili degilse aktif olur.

 Seçili malzemeleri (  ) Ihtiyaç Listesi penceresine aktarir.

 Programa is kalemi aktarabileceginiz Excel formatinda bos bir ihtiyaç

listesi sablonu olusturur. 

NOT : Excel'den ihtiyaç listesine malzeme aktarabilmeniz için Excelde olusturulmus ihtiyaç listesi

sablonunun programin sablonu ile ayni olmasi gerekir. Sadece 

dügmesine basarak olusturdugunuz excel sablonu biçimindeki dosyalardan programa malzeme

aktarabilirsiniz.

 Pencereyi kapatir.

3.1.4 Firma Seçimi ve Teklif İsteme

Tekliflerin Verilebilecegi Son Tarih : Firmalarin yaklasik maliyet belirlenmesi için malzeme/is

kalemlerine ait tekliflerini verebilecekleri son tarihi direk yazin yada  dügmesine basin ve açilan

takvim penceresinden tarihi seçin.

 Firma veri tabaninda kayitli olmayan ve yaklasik maliyet çalismasinda

teklif istenecek yeni bir firma ekleyebilmeniz için  Teklif Isteme Yeni Firma Kaydi (Hizli Ekleme)

penceresini açar.

  Program veri tabanina kayitli firmalar arasindan teklif istenecek firma

seçimini yapmaniz için Firma Listesi penceresini açar.

 Seçili firmanin bilgilerini düzenlemeniz ve firmaya gönderilecek "Teklif

Mektubu"nun tarih, sayi ve bildirim seklini belirtmeniz için Teklif Isteme Yeni Firma Kaydi

(Düzenleme) penceresini açar.
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Yaklasik maliyet çalismasi için firmaya göderilecek teklif mektubuna ait "Belge Tarihi, Belge Sayisi

ve Bildirim Sekli" bilgilerini 2 sekilde tanimlayabilirsiniz. Bunlar;

1.  dügmesine bastiginizda açilan  Teklif Isteme Yeni Firma Kaydi (Düzenleme)

penceresinden 

2. Firma isminin karsisindaki  satirlarina direkt

olarak da girebilirsiniz.

 Seçili firmayi siler.

 Teklif Mektubu dügmesi kendi içerisinde iki alt dügmeden olusur. Bunlar; 

- Teklif Mektubu: Seçili firmaya gönderilmek üzere yaklasik maliyet teklif mektubunu

olusturur.

- Tüm Firmalar Için: Listedeki tüm firmalara gönderilmek üzere yaklasik maliyet teklif

mektubunu olusturur.

 Sonraki pencereye geçer.

 Önceki pencereye geçer.

 Pencereyi kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

3.1.4.1 Teklif İsteme Yeni Firma Kaydı (Hızlı Ekle)

Firma Adi : Firmanin adini yazin.

Adresi : Firmanin iletisim bilgilerini yazin

Ilçe : Firmanin bulundugu ilçeyi yazin

Il : Firmanin bulundugu ili yazin

Mektup Tarihi : Firmaya gönderilecek teklif mektubunun tarihini dogrudan girin yada 

dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.
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Mektup Sayisi : Firmaya gönderilecek teklif mektubuna vereceginiz kuruma özgü evrak

numarasini yazin.

Bildirim Sekli : Teklif mektubunun firmaya bildirim seklini belirtmek için  dügmesine basin ve

açilan listeden bildirim seklini seçin.

Bu pencerede tanimladiginiz firmanin program firma veri tabanina da kaydedilmesini istiyorsaniz 

 seçenegini isaretleyin. Bu seçenegi isaretlediginizde

pencerede Firma Kodu alani olusur.

Firma Kodu : Firmaya vereceginiz kuruma özgü kodu yazin. Bu seçenek firmayi genel firma

tanimlarina ekleyeceginizde aktif olur.

 Girdiginiz bilgileri ve yaptiginiz degisiklikleri iptal ederek pencereyi kapatir.

 Girdiginiz bilgileri ve yaptiginiz degisiklikleri kaydederek pencereyi kapatir.

3.1.4.2 Teklif İsteme Yeni Firma Kaydı (Düzenleme)

Firmaya ait, Firma Adi, Adresi, Ilçe ve Il bilgileri otomatik olarak gelir.

Mektup Tarihi : Firmaya gönderilecek teklif mektubunun tarihini dogrudan girin yada 

dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Mektup Sayisi : Firmaya gönderilecek teklif mektubuna vereceginiz kuruma özgü evrak

numarasini yazin.

Bildirim Sekli : Teklif mektubunun firmaya bildirim seklini belirtmek için  dügmesine basin ve

açilan listeden bildirim seklini seçin.

 Girdiginiz bilgileri ve yaptiginiz degisiklikleri iptal ederek pencereyi kapatir.

 Girdiginiz bilgileri ve yaptiginiz degisiklikleri kaydederek pencereyi kapatir.

3.1.5 Yaklaşık Maliyet Görevlileri

Belge Tarihi - Sayisi : Yaklasik maliyet arastirmasinda görev alacak personellerin

görevlendirmesinin yapilmasina iliskin olusturulan raporun tarihini ve sayisini veri giris alanina

dogrudan yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

NOT : Tanimlar / Görevliler Havuzu / Sabit Görevliler penceresinde Yaklasik Maliyet

Görevlilerini tanimladiginizda, tanimladiginiz personellerin bilgileri pencereye otomatik olarak gelir.

Isterseniz otomatik olarak gelen personel bilgilerini degistirebilirsiniz.

Ad Soyad : Yaklasik maliyette arastirmasinda görev alacak personelin ad ve soyadini direk yazin
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yada programa tanimli personellerden seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden

personeli seçin.

Unvani : Personelin unvanini yazin. Programa tanimli personeller arasinda seçim yaptiginizda

tanimli personelin unvani otomatik olarak gelir.

 Tanimli personel bilgilerini siler.

Yaklasik maliyetin;

- Firmalarin is kalemleri için verdigi tekliflerin ortalamasi alinarak hesaplanmasini istiyorsaniz

 seçenegini,

- Firmalarin verdigi tekliflerden en düsük olanina göre hesaplanmasini istiyorsaniz

 seçenegini isaretleyin.

 Yaklasik maliyet arastirmasinda görev alacak personeler için

görevlendirme olur yazisini olusturur.

 Sonraki pencereye geçer.

 Önceki pencereye geçer.

 Pencereyi kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

3.1.6 Tekliflerin Girilmesi ve Yaklaşık Maliyetin Hesabı

Yaklasik Maliyet Hesap Tarihi: Yaklasik maliyetin hesaplandigi tarihi veri giris alanina direk

yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Firmalarin her bir is kalemi için verdigi teklif tutarlarini Malzeme/Is Kaleminin karsisindaki Firma
Teklif Fiyatlari sütununa direkt yazin.

 Firmalarin Excel'de olusturduklari yaklasik maliyet çalismasini
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programa aktarabilmeniz için Firma Tekliflerinin Excel Dosyasindan Transferi  penceresini açar.

Firmanin teklifini Excelden almak için dügmeye basin ve açilan listeden teklifini aktaracaginiz firmayi

seçin.

NOT : Excel'den programa aktarim yapilabilmesi için firmalarin yaklasik maliyetlerini olusturduklari

Excel sablonunun programin sablonu ile ayni olmasi gerekir. Firmalarin tekliflerini verecekleri Excel

sablonunu Ihtiyaç Listesi penceresinde  dügmesi ile ve Firma Tekliflerinin Excel

Dosyasindan Transferi penceresinde ki  dügmesi ile olusturabilirsiniz.

 Yaklasik Maliyet Hesap Cetveli raporunu olusturur.

 Aktif is kalemi ile ilgili idarenin kendi görüsünü belirtebilmesi için Idarenin

Görüsü penceresini açar.

 Sonraki pencereye geçer. Bu dügme Kismi Teklifli ihalelerde ihale konusu is kurum

tarafindan belirli bir gruplara/kisimlara ayrilacaksa ve istekli firmalar idarece belirlenen gruplardan/

kisimlardan istediklerine teklif verebilecekse (Kismi Teklif Verme Sekli olarak

 seçenegi isaretli  oldugu zaman) aktif olur.

 Önceki pencereye geçer

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için bölümü

kilitleyerek kapatir. Bu dügme Kismi Teklif verilmeyen ihalelerde ve Kismi Teklifli ihalelerde;

- Istekli firmalarin isin tamamina/tüm is kalemlerine teklif vermesi zorunlu

 veya

- Ihale konusu isi olusturan is kalemlerinin herbiri bir is grubu olarak kabul edilecek ve istekli

firmalar is kalemlerinden istediklerine teklif verebilecek

seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur.

Kilitlenmis bölümlerin açilmasi ile ilgili detayli bilgi için Kilitleri Aç bölümüne bakin.

 Pencereyi kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.
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3.1.6.1 İdarenin Görüşü

Idare Birim Fiyati Geçerli : Yaklasik maliyet hesaplamasinda Malzeme/Is Kalemi ile ilgili

firmalarin verdigi teklif degilde idarenin belirlemis oldugu fiyatin geçerli olmasini istiyorsaniz 

 seçenegini isaretleyin ve 

bölümüne malzeme/is kalemi için idarenin belirlemis oldugu birim fiyati yazin.

Bu durumda Tekliflerin Girilmesi ve Yaklasik Maliyet Hesabi penceresinde ilgili malzeme/is

kaleminin üzerinde iken pencerenin altinda 

  uyarisi

görünür ve Yaklasik Maliyet Hesap Cetvelinde raporunda, fiyatin yaninda ** (** Idarece belirlenen birim

fiyatlar) açiklamasi basilir.

Is kalemi ile ilgili firmanin verdigi birim fiyatin yaklasik maliyet hesabina dahil edilmesini

istemiyorsaniz, birim fiyatinin dahil edilmesini istemediginiz firmanin/firmalarin karsisindaki 

 seçenegini isaretleyin. Yaklasik maliyet hesaplamasina dahil edilmeyen fiyat Yaklasik

Maliyet Hesap Cetveli raporunda 20.00 TL* biçiminde görünür.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

3.1.6.2 Firma Teklifinin Excel Dosyasından Transferi

Dosya Ismi: Firmanin excel formatinda hazirladigi teklif dosyasini seçmek için  dügmesine

basin ve açilan penceren dosyayi seçin. Excel dosyasini seçtiginizde dosyadaki malzemelerin listesi

pencerede listelenir. Programa fiyatini aktaracaginiz malzemeleri  sütununda fare ile

isaretleyerek belirtin.

 Listedeki tüm is kalemlerinin seçli isaretini kaldirir. Bu dügme Tümünü Seç

dügmesine bastiginizda aktif olur.

 Listedeki tüm is kalemlerini seçili duruma getirir. Bu dügme Seçilileri Kaldir

dügmesine bastiginizda aktif olur.

 Seçili is kalemlerine ait fiyatlari Tekliflerin Girilmesi ve Yaklasik Maliyetin

Hesabi penceresindeki firma teklifi sütununa aktarir.

 Firmalarin tekliflerini verebilecegi Excel formatinda teklif sablonu

olusturur.

NOT : Firmanin verdigi tekliflerin Excel'den programa aktarilabilmesi için firmalarin yaklasik
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maliyetlerinin olusturduklari Excel sablonunun programin sablonu ile ayni olmasi gerekir. Firmalarin

tekliflerini verecekleri excel sablonunu  dügmesi ile veya Ihtiyaç Listesi

penceresinde  dügmesi ile olusturabilirsiniz.

 Pencereyi kapatir.

3.1.7 Kısmi Teklif Gruplarının Oluşturulması

 Kismi teklif verilecek yeni bir grup tanimlayabilmeniz için Kismi Teklif Yeni Grup Ekle

penceresini açar.

 Aktif grupa ait bilgileri düzenlemenizi saglar.

 Aktif grubu siler.

Yaklasik Maliyet Için Belirlenen Ihtiyaç Kalemleri bölümünde bulunan tüm is kalemlerini

aktif grubun içine aktarir.

Aktif is kalemini seçili yaklasik maliyet grubunun içine aktarir.

Aktif grup içindeki tüm is kalemlerini Yaklasik Maliyet Için Belirlenen Ihtiyaç Kalemleri

bölümüne aktararak grubun içini bosaltir.

Grup içerisindeki seçili is kalemini Yaklasik Maliyet Için Belirlenen Ihtiyaç Kalemleri

bölümüne aktararak grubun içerisinden çikarir.

 Yaklasik Maliyet Icmal Tablosu raporunu olusturur.

 Kismi teklif gruplarina ait ayrintili yaklasik maliyet icmal tablosu

raporu olusturur.

 Önceki pencereye geçer.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için bölümü

kilitleyerek kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz
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için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Kismi Teklif Gruplarinin Olusturulmasi

1.  Dügmesine basarak kismi teklif gruplarini olusturun. Gruplari olusturduktan sonra

2. Malzemelerini tanimlayacaginiz grubu Gruplar bölümünde fare ile seçerek aktif hale getirin

3. Grubun içerisine aktaracagini is kalemini Yaklasik Maliyet Için Belirlenen Ihtiyaç Kalemleri

bölümünde fare ile seçerek aktif hale getirin

4.  Dügmesine basarak aktif is kalemini Seçili Gruba Ait Malzeme Kalemleri bölümüne

aktarin.

3.1.7.1 Kısmi Teklif Yeni Grup Ekle

Grup Kodu : Grubu tanimlayici kod numarasini yazin.

Grup Adi : Grubun adini yazin.

 Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

3.2 İhale Onay

3.2.1 İhale Onay Bilgileri 1. Adım

Ise Ait Proje Türü: Ise ait proje türünü onay kutusunu ( ) isaretleyerek belirtin.

NOT : Arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulastirma ve gerekli hallerde imar islemleri

tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapilmadan ihaleye çikilamaz. Ihale konusu isin özgün
nitelikte ve karmasik olmasi nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte
belirlenemedigi durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çikilabilir. Uygulama projesi
bulunan islerde anahtar teslimi götürü bedel teklif alinmak suretiyle ihale yapilmasi zorunludur.
Ancak, dogal afetler nedeniyle uygulama projesi yapilmasi için yeterli süre bulunmayan islerde ön
veya kesin proje üzerinden, her türlü onarim isleri ile isin yapimi sirasinda belli asamalarda arazi ve
zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh degisikliklerinin muhtemel olmasi
nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapilamayan, bina isleri hariç, islerde ise kesin proje
üzerinden ihaleye çikilabilir. Bu islerin uygulama projesi yapilabilen kisimlar için anahtar teslimi
götürü bedel, uygulama projesi yapilamayan kisimlarda ise her bir kalem is için birim fiyat teklif
almak suretiyle ihale yapilabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulastirma islemlerinin tamamlanmasi
sarti, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hatti, enerji nakil hatti, trafo, trafo merkezleri, salt
tesisleri, kaptajlar, su depolari, karayolu, liman ve havaalani, demiryolu, petrol ve dogalgaz boru hatti
projelerinde aranmaz.

Teklif Sözlesme Türünün "Birim Fiyat Teklif" Olarak Seçilmesinin Gerekçesi :

Dogal afet nedeniyle uygulama projesi yapilmasi için yeterli sürenin bulunamamasi ise 
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 seçenegini isaretleyin ve

penceredeki açiklama bölümüne bu duruma iliskin açiklayici bilgi ve kanitlayici belgeleri belirtin.

Isin yapimi sirasinda belli asamalarda arazi ve zemin etüdü gerektirmesi gerekçesiyle teklif birim

fiyat üzerinden ihaleye çikilmissa

 seçenegini isaretleyin ve

açiklama bölümüne gerekli arazi ve zemin etütlerinin ihaleden önce yapilmama nedenlerini yazin.

 Teklif türünün belirlenmesine iliskin raporu olusturur.

 Sonraki pencereye geçer.

 Pencereyi kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

3.2.2 İhale Onay Bilgileri 2. Adım

Isin Niteligi: Ihale konusu isin niteligini yazin.

Isin Miktari: Ihale konusu isin ebatsal büyüklügünü (Adet, Kg, Km vb...) miktarini yazin.

 Ihtiyaç Listesi penceresini açar. Programda yaklasik maliyet çalismasi yaptiginizda

bu dügme olusmaz.

 Ihtiyaç listesinin

eklenmesini istediginiz raporu/lari onay kutusunu (  ) isaretleyerek belirleyin.

Yapi Teknigi: Ihale konusu yapim isinin gerçeklestirilecegi yapi teknigini (Betonarme/Çelik, Radye/

Münferit Temel, Tünel Kalip... gibi) yazin.

Isin Yapilacagi Yer: Yapim ve hizmet alim ihalelerinde ihale konusu isin yapilacagi yeri, mal alim

ihalelerinde ise malin teslim yerini yazin.

Yaklasik Maliyet: Ihale konusu is ile ilgili belirlediginiz yaklasik maliyet tutarini yazin.Yaklasik

Maliyet bölümünde yaklasik maliyet hesaplamasi yaptiginizda buldugunuz yaklasik maliyet tutari bu

alana otomatik olarak gelir. 21/f Pazarlik Usulü  ihalelerde yaklasik maliyetin öngörülen limitin

üstünde olmasi durumunda program kullaniciyi uyarir ve ihale onay sürecini tamamlatmaz.

 Yaklasik maliyeti gizlemeniz için Yaklasik Maliyeti Gizle/Göster penceresini açar.
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Kullanilabilir Ödenek Tutari : Ise ait kullanilabilir ödenek tutarini yazin. Bu deger yaklasik

maliyet tutarina esit veya üzerinde bir deger olmalidir. Bu alana birden fazla yila ait kullanilabilir

ödenek tutari tanimlayabilirsiniz. Bunun için "Kullanilabilir Ödenek Tutari" veri giris alanina fare ile

çift tiklayin ve açilan pencereden yillara ait ödenek yüzdesi ve tutarlarini girin.

Yeni bir yila ait ödenek tutari girmeniz için pencerede bos bir satir olusturur.

Seçili ödenek bilgilerini siler.

Yillara ait ödenek tutari ve orani bilgisinin Ihale Onay Belgesine basilmasini istiyorsaniz

 seçenegini isaretleyin.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

Ödenek Yili: Ödenegin yapilacagi bütçe yilini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

Yatirim Proje Numarasi (Varsa): Ise ait varsa yatirim proje numarasini yazin.

Bütçe Tertibi: Bütçe tertibini yazin.

Finansman Kaynak Türü: Finansman kaynak türünü belirlemek için  dügmesine basin ve

açilan listeden finansman kaynak türünü seçin. Burada yaptiginiz seçim, Ihale Onay Bilgileri 7.

Adim asamasinda  isleminde, ihale bilgilerinizi Kamu Satinalma Platformu

internet sayfasindaki "Ihale Kayit Formu" penceresine aktarilirken kullanilir.

 Ihale Onay Belgesini olusturur. Ön Ilan yapilan ihalelerde Ihale Onay

Belgesi dügmesine bastiginizda iki alt menü olusur, bunlar;

- Onay Belgesi (Ön Ilan Asamasi) Ihale Onay Belgesi Ön Ilan Asamasi raporunu olusturur.

- Onay Belgesi Ihale Onay Belgesini olusturur.

 Ihale konusu isle ilgili ödenegin durumunu ögrenmek için ilgili

departmana göndereceginiz Ödenek Durum Talebi raporunu olusturur.

 Önceki pencereye geçer. Bu dügme sedece Teklif Birim Fiyatli ve Karma Yapim

Ihalelerinde aktif olur.
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 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

 Pencereyi kapatir.

3.2.2.1 Yaklaşık Maliyeti Gizle/Göster

Yaklasik Maliyetin Gizlenmesi

Yaklasik maliyetin gizliligini korumak amaciyla, programdaki tüm pencere ve raporlarda yaklasik

maliyetin yildiz ( ) seklinde görüntülenmesini istiyorsaniz,

1.  kutucugunu isaretleyin. Bu seçenek yaklasik maliyet gizli degilse aktif

olur.
2. Parola  bölümüne yaklasik maliyeti tekrar görmek istediginizde sorulacak, unutmayacaginiz bir
parola girin

3.  Dügmesine basin.

Yaklasik Maliyetin Gösterilmesi

1. Parola bölümüne yaklasik maliyeti gizlerken tanimladiginiz parolayi yazin

2.  Dügmesine basin

3.  Kutusunu isaretleyin

4.  Dügmesine basin.

3.2.3 İhale Onay Bilgileri 3. Adım

Ön Ilan Yapilacak mi?: Bu bölüm yaklasik maliyeti esik degere esit ve bu degerin üstündeki

ihalelerde aktif olur. Ön ilan yapilacaksa  seçenegini, yapilamayacaksa 

seçenegini isaretleyin.

- Ihale Ilani Yilin Hangi Çeyreginde Yayimlanacak:  Dügmesine basin ve ihale ilaninin

yayinlanacagi zaman dilimini seçin, bu bölüm Ön ilan yapilacaksa aktif olur.

- Süre Indiriminden Yararlanilacak mi?: Uluslararasi ilan yapilan haller ve usulüne uygun ön ilan

yapilmasi halinde kirk günlük ilan ve davet süresi en fazla yirmidört güne kadar indirilebilir.

Ihalenizde bu indirimden yaralanacaksaniz  seçenegini, yararlanmayacaksaniz 

seçenegini isaretleyin. Bu bölüm Ön ilan yapilacaksa aktif olur.
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Ilan KSP'de Hazirlanip KIK'e KSP Üzerinden Gönderilecek mi? : Bu bölüm yaklasik

maliyeti esik degere esit ve bu degerin üstündeki ihaleler ile Ön Ilan yapilan durumlarda süre

indiriminden  yayarlanilmayacaksa aktif olur. Ihale ilani KIK KSP platformunda hazirlanip, ayni

platform üzerinden KIK'e yayinlanmasi için gönderilecekse  seçenegini, elektronik araçlarla

hazirlanmayacaksa  seçenegini isaretleyin. Ilanlarin, elektronik araçlar ile hazirlanmasi ve

gönderilmesi halinde, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinin (1) numarali alt

bendindeki ilan süresi yedi gün kisaltilabilir.

Ilan ve Dokümana E.K.A.P. Üzerinden Dogrudan Erisim Verilecek mi? : Bu bölüm

yaklasik maliyeti esik degere esit ve bu degerin üstündeki ihaleler ile Ön Ilan yapilan durumlarda

süre indiriminden  yayarlanilmayacaksa aktif olur. Ihale ilani ve dokümanina E.K.A.P. (Elektronik

Kamu Alimlari Platformu) üzerinden erisim verilecekse  seçenegini, verilmeyecekse

 seçenegini isaretleyin. Ilan ile ihale ve ön yeterlik dokümanina E.K.A.P üzerinden
dogrudan erisimin temin edilmesi halinde, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinin
(1) numarali alt bendindeki ilan süresi ile belli istekliler arasinda ihale usulü ile yapilacak ihalelerde
ön yeterligi belirlenen adaylara yapilacak kirk günlük davet süresi bes gün kisaltilabilir.

Hizmetin Türü : Hizmetin türünü belitmek için  dügmesine basin ve açilan listeden ihalenize

uygun hizmet türünü seçin. Bu seçenek sadece Hizmet Alim ihalelerinde aktif olur.
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Hizmetin Türü Açiklamasi Seçildigi Durumda Ne Olur?

Diger  Hizmet  Alimlari  (Listede
Olmayan)

Eger  ihalenizin  türü  listede  yok
ise bu seçegi seçin

Standart  Hizmet  Alimi  ihale
süreçleri uygulanir. 

Mimarlik ve Mühendislik, Etüd ve
Proje,  Harita  ve  Kadastro,  Imar
Uygulama  Danismanlik
Hizmetleri

Bu  seçenek,  Yaklasik  Maliyet
4734  sayili  Kanunun  13  üncü
maddesinin  (b)  bendinin  (2)
bendinde  hizmet  alimlari  için
öngörülen  üst  limit  tutarinin
altinda kaldigi  takdirde  görünür.
Ayni  Kanunun  48.  Maddesi
uyarinca  Danismanlik  türündeki
bu  isler,  Hizmet  ihalesi  olarak
gerçeklestirilebilir.

Is Deneyim Belgesi zorunlu olarak
istenir.

Muhasebe,  Mesleki  Egitim,
Fotograf,  Film,  Fikrî  ve  Güzel
Sanatlar Gibi Hizmetler

Eger  Yaklasik  Maliyet  esik
degerin  üzerinde  ise  Banka
Kredi  Mektubu,  Bilanço  ve  Ciro
belgelerinin  istenme
zorunlulugu kalkar.

Tasimali  Ilkögretim
Kapsaminda  Yapilan  Ögrenci
Tasima  Isleri  ve  Sigortacilik
Hizmetleri

Ihalede  Yaklasik  Maliyete
bakilmaksizin  Banka  Kredi
Mektubu,  Bilanço  ve  Ciro
belgeleri istenemez.

Özel Güvenlik Hizmet Alimi Mevzuati geregi alinmasi zorunlu
belgeler  altinda  "Özel  Güvenlik
Sirketi  Faaliyet  Izin  Belgesi"
zorunlu  olarak  istenir.  Ayrica
"Çevre  Yönetim  Sistem  Belgesi"
ve "Hizmet Yeri  Yeterlilik Belgesi"
istenemez.

Ilaçlama Hizmet Alimi Mevzuati geregi alinmasi zorunlu
belgeler  altinda  “Halk  Sagligi
Alaninda  Haserelere  Karsi  Ilaç
Uygulama  Izin  Belgesi”  zorunlu
olarak istenir.

5531  sayili  Kanunda  Belirtilen
Ormancilik,  Agaç  Isleri...  veya
Hava  Ambulans  Araci
Kiralanmasi Hizmet Alimi

29/6/2006  tarihli  ve  5531  sayili
Orman Mühendisligi,     -  Orman
Endüstri  Mühendisligi  ve  Agaç
Isleri  Endüstri  Mühendisligi
Hakkinda  Kanunun  4  üncü  ve  5
inci  maddelerinde  sayilan
ormancilik,  orman  endüstrisi  ve
agaç  isleri  endüstrisi  islerine  ait
mesleki  konularda,  hizmet  alimi
ihalesi  yoluyla  gerçeklestirilecek
danismanlik hizmet alimlari
  -  Hava  ambulansi  kiralanmasi,
yangin  ile  mücadele,  arama-
kurtarma,  havadan  zirai
mücadele  hizmetleri  amaciyla
hava araci kiralanmasi

Ilani  veya  duyurusu  1/1/2010
tarihine kadar yapilan bu tipdeki
ihalelerde "Is Deneyim  Belgesi",
"Banka  Kredi  Mektubu",
"Bilanço"  ve  "Ciro"  belgeleri
istenemez.

Ilk Defa Gerçeklestirilecek Yeni Bir
Hizmet Türü

Ilk defa gerçeklestirilecek yeni bir
hizmet  türünün  ortaya  çikmasi
durumunda,  daha  önce  bu
hizmeti  yerine  getirmis  yeterli
sayida  istekli  bulunamamasi
durumu

Ihalede  "Is  Deneyim  Belgesi"
istenme zorunlulugu kalkar.
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Ekonomik Açidan En Avantajli Teklif :
- Firmalarin verdigi tekliflerden en düsük teklif ekonomik açidan en avantajli teklif olarak kabul

edilecekse  seçenegini isaretleyin.

- Ekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenmesinde fiyat disi unsurlarda dikkate alinacak ise 

 seçenegini isaretleyin.

Fiyat Farki Ödenecek mi? : Ihale konusu is ile ilgili fiyat farki ödenecekse 

seçenegini, ödenmeyecekse  seçenegini isaretleyin. Personel çalistirilmasna dayali hizmet

alim islerinde Evet seçenegi mecburi seçili gelir ve degistirilemez.

- Fiyat Farki Dayanagi : Fiyat Farki Ödenecek mi? sorusunda "Evet" i isaretlediginizde fiyat farki

dayanagi yazsisi otomatik olarak gelir. Otomatik olarak olusan bu metin üzerinde herhangi bir

degisiklik yapamazsiniz.

Alt Yüklenici Çalistirilabilir mi? : Ihale konusu isin gerçeklestirilmesinde alt yüklenici

çalistirilabilirse  seçenegini, çalistirilamazsa  seçenegini isaretleyin.

Konsorsiyumlar Teklif Verebilir mi? : Ihaleye konsorsiyumlar da teklif verebilirlerse 

seçenegini, teklif veremezse  seçenegini isaretleyin.

NOT: "Yillara Yaygin Hizmet Alimi mi? ve Kaç Yila Yaygin" bölümleri sadece hizmet alim

ihalelerinde aktif olur, diger ihale türlerin bu alanlar olusmaz.

Yillara Yaygin Hizmet Alimi mi? : Ihale konusu hizmet alim isi bir yili kapsiyorsa 

seçenegini, birden fazla yili kapsiyorsa  seçenegini isaretleyin.

- Kaç Yila Yaygin : Isin kaç yila yayildigini belirtmek için  dügmesine basin ve açilan listeden yil

sayisini belirtin. Bu bölüm is yillara yaygin ise aktif olur.

Alternatif Teklif Verilebilir mi? : Bu bölüm sadece mal alim ihalelerinde aktif olur. Ihale

konusu mal alimla ilgili firmalar alternatif verebilirler ise  seçenegini veremezler ise

 seçenegini isaretleyin.

 Ihale Onay Belgesini olusturur. Ön Ilan yapilan ihalelerde Ihale Onay

Belgesi dügmesine bastiginizda iki alt menü olusur. Bunlar;

- Onay Belgesi (Ön Ilan Asamasi) Ihale Onay Belgesi Ön Ilan Asamasi raporunu olusturur.

- Onay Belgesi Ihale Onay Belgesini olusturur.

 Ön Ilan formunu olusturur. Bu dügme Ön Ilan yapilan ihalelerde aktif olur.
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 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

 Pencereyi kapatir.

3.2.4 İhale Onay Bilgileri 4. Adım

Ilan Edilecek mi?: Ihale ilaninin zorunlu oldugu ihalelerde bu seçenek pasif seçili olarak gelir ve

degistirilemez. Ilanin zorunlu olmadigi durumlarda ihale ilana edilecekse  seçenegini,

edilmeyecekse  seçenegini isaretleyin.

Ilan Sekli ve Sayisi: Yaklasik maliyete bagli olarak kanunda belirtilen ilan sekli ve sayisi otomatik

olarak gelir. Ilan sekli üzerinde her hangi bir degisiklik yapamazsiniz, isterseniz ilan sayisini

degistirebilirsiniz. Ihale ilaninin zorunlu olmadigi ihalelerde ihale ilan edecekse ihale ilan seklini ve

sayisini direkt olarak yazin. 

Doküman Satis Bedeli: Ihale dokümaninin satis bedelini yazin.

Ön Yeterlik Dokümani Satis Bedeli: Ön yeterlik dokümani satis bedelini yazin. Bu bölüm Belli

Istekliler Arasindanda Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.

Ihale Dokümani Posta Yoluyla Satilacak mi?: Ihale dokümanlari istekli firmalara posta

yoluylada satilacaksa  seçenegini, satilmayacaksa  seçenegini isaretleyin.

Ihale dokümaninin posta yoluylada satilacagi durumlarda asagidaki seçenekler aktif olur.

- Posta Masrafi Dahil Dok.Sat.Bdl.: Posta masrafi dahil doküman satis bedelini yazin.

- Dok. Bedelinin Yatirilacagi Banka: Doküman satis bedelinin yatirilacagi bankanin adini ve

subesini yazin.

- Hesap No: Doküman satis bedelinin yatirilacagi banka hesap numarasini yazin.

Tanimlar / Idare Kimlik ve Lisans Bilgileri / Idare Bilgileri penceresinde Doküman Bedelinin

Yatirilacagi Banka bilgilerini tanimladiginizda, tanimladiginiz banka bilgileri penceredeki

Dok.Bedelinin Yatirilacagi Banka ve Hesap No bölümlerine otomatik olarak gelir. Isterseniz

otomatik olarak gelen banka bilgilerini degistirebilir yeni banka bilgisi tanimlayabilirsiniz.
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Ihale Yabanci Isteklilere Açik mi?: Esik degerin altinda olan ve yabanci isteklilerin katilip

katilamayacaginin idareye birakildigi ihalelerde ihaleye yabanci isteklilerde teklif verebilirse 

 seçenegini, teklif veremezse  seçenegini isaretleyin. Yaklasik maliyeti esik

degerin üstünde olan ve yabanci isteklilerin katilabilecegi ihalelerde  seçenegi pasif seçili

olarak gelir ve degistirilemez.

- Yerli Istekli Lehine Fiyat Avantaji Uygulanacak mi? : Bu seçenek yaklasik maliyeti esik degerin

üstünde olan ve yabanci isteklilerin katilabilecegi ihalelerde aktif olur. Ihalede yerli istekli firmalar

lehine fiyat avantaji uygulanacaksa  seçenegini, uygulanmayacak ise  seçenegini

isaretleyin.

- Uygulanacak Fiyat Avantaj Orani : Yerli istekli lehine fiyat avantaji uygulanan durumlarda fiyat

avantaj oranini direkt yazin yada  dügmeleri ile belirtin. Bu alana %0-15 arasinda bir deger

tanimlayabilirsiniz. Komisyon Degerlendirme Sonucu bölümünde yabanci istekli firmanin teklifi bu

alanda  belirtiginiz oranda arttirilarak degerlendirmeye alinir.

Yabanci isteklilerin katilabilecegi ihalelerde pencerede Teklif Verilebilecek Para Birimleri nin

belirlenecegini yeni bir alan olusur.

 Listedeki tüm para birimlerini Teklif Verilebilecek Para Birimi olarak belirler.

Aktif para birimini teklif verilebilecek para birimi olarak seçer ve "Teklif

Verilebilecek Para Birimleri" bölümüne aktarir.

Teklif verilebilecek para birimi olarak seçilmis tüm para birimlerini teklifin

verilebilecegi para olmaktan çikarir.

Teklif verilebilecek para birimi olarak seçilmis aktif para birimini teklif verilebilecek

para olmaktan çikarir.

NOT : Türk Lirasi (TL) Teklif Verilebilecek Para Birim olarak mecburi seçili gelir ve silinemez.

 Ihale Onay Belgesini olusturur. Ön Ilan yapilan ihalelerde Ihale Onay

Belgesi dügmesine bastiginizda iki alt menü olusur. Bunlar;

- Onay Belgesi (Ön Ilan Asamasi) Ihale Onay Belgesi Ön Ilan Asamasi raporunu olusturur.

- Onay Belgesi Ihale Onay Belgesini olusturur.

 Önceki pencereye geçer.
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 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

3.2.5 İhale Onay Bilgileri 5. Adım

Avans Verilecek mi? : Ihale konusu isle ilgili olarak, santiyenin kurulmasi, lüzumlu makine ve

ekipmanin nakli, makine, ekipman, malzeme ve cihazlarin satin alinmasi ve siparise baglanmasi vb.

islerin giderlerini karsilamak üzere yüklenici firmaya avans verilecekse  seçenegini,

verilmeyecekse  seçenegini isaretleyin.

NOT : Penceredeki diger veri giris  alanlari Avans Verilecek mi? seçeneginde "Evet" i

isaretlediginizde aktif olur.

- Avans Verilme Orani % : Avans verilme oranini direkt yazin yada  dügmesini kullanarak

belirleyin.

- Avans Mahsup Orani:  Avans mahsup oranini direkt yazin yada  dügmesini kullanarak

belirleyin.

- Verilme Sekli : Avans tek seferde verilecek ise  seçenegini, Dilimler Halinde

verilecekse  seçenegini isaretleyin.

Avans Dilimler Halinde verilecekse pencerede avans dilimlerine ait bilgileri gireceginiz yeni bir

bölüm ve dügmeler olusur.

Avans diliminin ödenecegi tarihi ve oranini tanimlayacaginiz bos bir satir olusturur.

Aktif avans dilimi bilgilerini siler.

Yüklenicinin Avans Harcama Belgelerini (Fatura vs.) Idareye Verecegi Süre: Yüklenici

firmanin ihale konusun isin gerçeklestirilmesi için aldigi avanslari isin gerçeklestirilmesi için belirttigi

yerlere harcadigini göstere fatura suretlerini idareye verecegi süreyi direk yazin yada 

dügmelerini kullanarak belirtin.

Yüklenici Kaç Gün Içinde Ise Baslamazsa Avans Kesilecek: Süreyi direkt yazin yada 

dügmelerini kullanarak belirtin.

Yeterlikleri Tespit Edilen Adaylar Arasinda Puanlamaya Göre Siralama Yapilacak
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mi?: Siralama yapilacaksa  seçenegini, yapilamayacaksa  seçenegini isaretleyin. Bu

bölüm Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.

- Siralamaya Göre Kaç Aday Davet Edilecek: Bu bölüm siralama yapilacaksa aktif olur. Yapilan

siralama sonucunda ihaleye davet edilecek aday sayisini direk yazin yada  dügmesini kullanarak

belirtin.

 Ihale Onay Belgesini olusturur. Ön Ilan yapilan ihalelerde Ihale Onay

Belgesi dügmesine bastiginizda iki alt menü olusur. Bunlar;

- Onay Belgesi (Ön Ilan Asamasi) Ihale Onay Belgesi Ön Ilan Asamasi raporunu olusturur.

- Onay Belgesi Ihale Onay Belgesini olusturur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

3.2.6 İhale Onay Bilgileri 6. Adım

Onay Belge Tarihi: Ihale Onay belgesinin tarihini direkt yazin yada  dügmesine basin ve

açilan pencereden tarihi seçin.

Sayisi: Ihale onay belgesine vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Onay Makami: Ihale Onay belgesini sunulacagi makami yazin. Antet / Tanimlar bölümünde onay

makamini tanimladiginizda tanimlamis oldugunuz makam  bilgisi bu alana otomatik olarak gelir.

Ihale Ile Ilgili Diger Açiklamalar: Ihale onay belgesinde belirtmek istediginiz, ihale ile ilgili

diger açiklamalari direk yazin yada  dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden

seçin. Hazir metinlerin programa tanimlanmasi ile ilgili ayrintili bilgi için Hazir Metinler bölümüne

bakin.

Ihale ile ilgili diger açiklamalar bölümünde tanimli açiklamayi siler.

 Dügmesine bastiginizda programa tanimli hazir metinlerin oldugu Hazir Metinler

penceresi açilir.

- Konuyla ilgili programa tanimli birden fazla metin varsa kullanacaginiz metni seçmek için

 dügmesine basin ve açilan listeden kullanacaginiz metni seçin.
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- Metni kullanmak üzere seçer

- Metin seçme islemini iptal eder.

Yaklasik Maliyet Arastirma Görevlendirmesi: Yaklasik maliyet arastirmasinda görev alacak

personellerin görevlendirilmesini yapmak için  seçenegini

isaretleyin ve yaklasik maliyet arastirmasinda görev alacak personelleri penceredeki veri giris

alanina tanimlayin. Yaklasik maliyet görevlendirmesi yapilmayacaksa bu seçenegi bos birakin.

 Yaklasik Maliyet arastirmasinda görev alacak personelleri

belirlemeniz için Yaklasik Maliyet Görevlileri penceresini açar. Bu dügme "Yaklasik Maliyet

Arastirmasi Görevlendirmesi" seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur.

Muayene Kabul Komisyonu Görevlendirmesi: Muayene kabul komisyonunda görev alacak

personellerin görevlendirmesini yapmak için  seçenegini

isaretleyin ve muayene kabul komisyonunda görev alacak personelleri penceredeki veri giris alanina

tanimlayin.Muayena Kabul Komisyonu görevlendirmesi bu asamada yapilmayacaksa bu seçenegi

bos birakin.

 Muayene kabul komisyonunda görev alacak personelleri belirlemeniz

için Muayene Kabul Komisyonu Düzenle penceresini  açar. Bu dügme "Muayene Kabul

Komisyonu Görevlendirmesi" seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur.

NOT: Sabit Görevliler penceresinde görev tanimlamasi yaptiginizda tanimladiginiz Birim

Yetkilisinin bilgileri Onaya Sunan bölümüne, Ihale (Harcama) Yetkilisinin bilgileri Uygundur

bölümüne otomatik olarak gelir. Pencereye otomatik olarak gelen personel bilgilerini degistirerek

bu alanlara yeni personel tanimlamasi yapabilirsiniz.

Onaya Sunan: Ihale Onay belgesinin onaya sunulus tarihini direkt yazin yada  dügmesine

basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

- Ad Soyad: Onaya sunan personelin ad ve soyadini direkt yazin yada  dügmesine basin ve

programa tanimli personeller arasindan seçin.

- Unvani: Onaya sunan personelin unvanini yazin. Programa tanimli personeller arasidan seçim

yaptiginizda tanimli unvan bilgisi otomatik olarak gelir.

Uygundur: Ihale Onay belgesinin onaylandigi tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve

açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

- Ad Soyad: Belgeyi onaylayacak personelin adini ve soyadini direkt yazin yada  dügmesine

basin ve programa tanimli personeller arasindan seçin.

- Unvani: Belgeyi onaylayacak personelin unvanini yazin. Programa tanimli personeller arasidan

seçim yaptiginizda tanimli unvan bilgisi otomatik olarak gelir.
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Tanimli personel ve unvan bilgilerini siler.

 Ihale Onay Belgesini olusturur. Ön Ilan yapilan ihalelerde Ihale Onay

Belgesi dügmesine bastiginizda iki alt menü olusur. Bunlar;

- Onay Belgesi (Ön Ilan Asamasi) Ihale Onay Belgesi Ön Ilan Asamasi raporunu olusturur.

- Onay Belgesi Ihale Onay Belgesini olusturur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

3.2.6.1 Yaklaşık Maliyet Görevlendirmesi

NOT : Yaklasik Maliyet Görevlileri penceresinde tanimladiginiz ve yaklasik maliyet çalismasinda

görev alacak personellerin Adi Soyadi ve Unvan bilgileri otomatik olarak gelir. Otomatik olarak

gelen personel bilgilerini degistirebilir ve farkli personeller tanimlayabilirsiniz.

Ad Soyad: Personelin adini ve soyadini direk yazin yada  dügmesine basin ve programa

tanimli personeller arasindan seçin.

Unvani: Personelin unvanin yazin. Programa tanimli personeller arasindan seçim yaptiginizda

personelin unvani otomatik olarak gelir.

Tanimli personel bilgilerini siler.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder pencereyi kapatir.

3.2.6.2 Muayene Kabul Komisyonu Düzenle

NOT : Sabit Görevliler penceresinde Muayene Kabul Komisyonu tanimlamasi yaptigizda

tanimlamis oldugunuz personellerin bilgileri pencereye otomatik olarak gelir. Otomatik olarak gelen

personel bilgilerini degistirebilir ve farkli personeller tanimlayabilirsiniz.

Ad Soyad : Personelin adini ve soyadini direk yazin yada  dügmesine basin ve programa

tanimli personeller arasindan seçin.
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Unvani : Personelin unvanin yazin. Programa tanimli personeller arasindan seçim yaptiginizda

personelin unvani otomatik olarak gelir.

Tanimli personel bilgilerini siler.

Komisyon Üye Sayisi : Muayene kabul komisyonunda görev alacak üye sayisini yanindaki kutuyu

isaretleyerek belirleyin.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder pencereyi kapatir.

3.2.7 İhale Onay Bilgileri 7. Adım

Ihale Kayit Numarasi  : KIK'ten alinan ihale kayit numarasini yazin.

 Ihale bilgilerinizi Kamu Satinalma Platformu internet sayfasindaki "Ihale

Kayit Formu" penceresine aktararak ihale kayit numarasi almanizi saglar ve aldiginiz ihale kayit

numarasini Ihale Kayit Numarasi bölümüne aktarir. 

Bilgilerinizi Kamu Satinalma Platformu'na (KSP'ye) Nasil Aktaracaksiniz?

1. www.kik.gov.tr adresinden KSP sayfasini açin.

2. KSP Kullanici Adi ve Sifrenizi girin.

3. Ihale Kayit Islemleri>Ihale Kayit No Alma penceresini açin.

4. Ihale Kayit Formu (asagidaki form) açikken; 
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5. Programdan  dügmesine basin, bilgileriniz Ihale Kayit Formuna

aktarilacaktir.

6. Bilgilerinizi Kamu Satinalma Platformu internet sayfasina aktardiktan sonra mutlaka dogrulugunu

kontrol edin.

Ihalenin Ait Oldugu Sektör: Ihale konusu isin ait oldugu sektöre ait KOD ve AÇIKLAMA

bilgisini girmek için  dügmesine basin ve açilan Ihale Için Sektör Seçimi penceresinden

ihalenin ait oldugu sektörü seçin.

AÇIK IHALE USULÜ VE PAZARLIK USULÜ (MADDE 21/a-d-e) IHALELERDE

Ihalenin Yapilacagi Adres: Ihalenin yapilacagi adresi veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

NOT: Adres bilgilerinin programa tanimlanmasi ile ilgili ayrintili bilgi için Tanimlar / Adres Bilgileri

bölümüne bakin.

Ihale Dokümaninin
- Görülebilecegi Adres: Ihale dokümaninin görülebilecegi adresi veri giris alanina direkt yazin

yada  dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

- Satin Alinabilecegi Adres: Ihale dokümaninin satin alinabilecegi adresi veri giris alanina direkt

yazin yada  dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

Tekliflerin

- Sunulacagi Adres: Tekliflerin sunulacagi adresi veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

Ihalenin Ilk Ilan Tarihi: Ihalenin ilk ilan tarihini veri giris alanina direkt yazin yada  dügmesine

basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Ihalenin
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- Tarihi : Ihalenin yapilacagi tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim

penceresinden seçin. Program ihale ilan süresi ve ihalenin ilk ilan tarihine bakarak  ihalenin

yapilabilecegi en yakin tarihi bildirir. Ihale tarihiniz hafta sonuna yada resmi tatil günlerine

geldiginde program uyari verir. Ayrica ihalenin yapilacagi tarihte baska bir ihaleniz varsa program

diger bu konuda da kullaniciya bilgilendirme de bulunur.

- Saati: Ihalenin yapilacagi saati  dügmesine basarak belirtin.

BELLI ISTEKLILER ARASINDA IHALE USULÜ IHALELERDE

NOT : Ön yeterlik dokümani ve ihale dokümanina ait bilgileri ayri ayri programa tanimlamaniz

gerekir.

Ön Yeterlik Asamasina ait bilgileri programa tanimlamak için  seçenegini

isaretleyin.

Ön Yeterlik Degerlendirmesinin Yapilacagi Adres : Ön yeterlik degerlendirmesinin

yapilacagi adresi direkt yazin yada  dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik

olarak getirin. Adres tanimlama ile ilgili ayrintili bilgi için Adres Bilgileri penceresine bakin.

Ön Yeterlik Dokümaninin

- Görülebilecegi Adres: Ön yeterlik dokümaninin görülebilecegi adresi direkt yazin yada 

dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

- Satin Alinabilecegi Adres: Ön yeterlik dokümaninin satin alinabilecegi adresi direkt yazin yada

 dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

Ön YeterlikTekliflerin

- Sunulacagi Adres: Ön yeterlik tekliflerin sunulacagi adresi veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

Ihale Asamasina ait bilgileri programa tanimlamak için  seçenegini isaretleyin.

Ihalenin Yapilacagi Adres: Ihalenin yapilacagi adresi veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

Ihale Dokümaninin
- Görülebilecegi Adres: Ihale dokümaninin görülebilecegi adresi veri giris alanina direkt yazin

yada  dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

- Satin Alinabilecegi Adres: Ihale dokümaninin satin alinabilecegi adresi veri girs alanina direkt

yazin yada  dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.
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Tekliflerin

- Sunulacagi Adres: Tekliflerin sunulacagi adresi veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

Ön Yeterlik Ilk Ilan Tarihi: Ön Yeterlik ilk ilan tarihini veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Ön Yeterlik Son Basvuru:

- Tarihi: Firmalarin ön yeterlik dosyalarini verebilecegi son tarihi direkt yazin yada  dügmesine

basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin. Program ihale ilan süresine ve  ön yeterlik ilk ilan

tarihine bakarak son basvurunun yapilabilecegi en yakin tarihi bildirir.

- Saati: Ön yeterlik basvurularinin yapilabilecegi son basvuru saatini  dügmesine basarak

belirleyin.

Ön Yeterlik Degerlendirmesinin Tarihi, Saati: Ön Yeterlik Son Basvuru tarih ve saat bilgileri

otomatik olarak gelir.

PAZARLIK USULÜ (MADDE 21/b-c-f) IHALELERDE

Ihalenin Yapilacagi Adres: Ihalenin yapilacagi adresi veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

Ihale Dokümaninin
- Görülebilecegi Adres: Ihale dokümaninin görülebilecegi adresi veri giris alanina direkt yazin

yada  dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

- Satin Alinabilecegi Adres: Ihale dokümaninin satin alinabilecegi adresi veri giris alanina direkt

yazin yada  dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

Tekliflerin

- Sunulacagi Adres: Tekliflerin sunulacagi adresi veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden otomatik olarak getirin.

Yeterlik Ilk Ilan Tarihi: Yeterlik ilk ilan tarihini veri giris alanina direkt yazin yada  dügmesine

basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Yeterlik Son Basvuru

- Tarihi: Yeterlik basvurularinin yapilacagi son tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve

açilan takvim penceresinden tarihi seçin. Program ihale ilan süresine ve yeterlik ilk ilan tarihine

bakarak yeterlik basvurularinin yapilabilecegi en yakin tarihi bildirir.

- Saati: Yeterlik basvurularinin yapilacagi son saati  dügmesine basarak belirtin.
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Yeterlik Son Basvuru Tarih ve saati ayni zamanda Yeterlik Degerlendirmesinin yapilacagi tarih ve

saat olarak otomatik olusur.

 Ihale Onay Belgesini olusturur. Ön Ilan yapilan ihalelerde Ihale Onay

Belgesi dügmesine bastiginizda iki alt menü olusur. Bunlar;

- Onay Belgesi (Ön Ilan Asamasi) Ihale Onay Belgesi Ön Ilan Asamasi raporunu olusturur.

- Onay Belgesi Ihale Onay Belgesini olusturur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer. Bu dügme Pazarlik Usulü 21 b/c/f ihalelerinde olusur.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için bölümü

kilitleyerek kapatir. Bu dügme Pazarlik Usulü 21 b/c/f ihalelerinde olusmaz.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

3.2.7.1 İhale İçin Sektör Seçimi

 Tanimli sektör bilgileri içinde "Açiklama" bilgilerine bakarak sektör aramasi yapmanizi

saglar.

NOT : Program arama isleminde büyük - küçük harfe karsi duyarlilik gösterir.

 Sektör seçimi yapmadan pencereyi kapatir.

 Aktif sektör bilgilerini ihale için seçer ve pencereyi kapatir.

3.2.8 İhale Onay Bilgileri 8. Adım

NOT: Bu pencere, Pazarlik Usulü Madde 21-b/c/f bendine göre yapilan ihalelerde ve ihale ilan

edilmediginde aktif olur. Bu gibi durumlarda idare ihaleye katilmak üzere en az 3 istekli firmayi davet
etmek zorundadir.

  Ihaleye davet edeceginiz firmalari eklemeniz için Davet Edilen Firma Bilgileri
penceresini açar.

 Seçili firmanin bilgilerini düzeltmek için Davet Edilen Firma Bilgileri penceresini
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açar..

  Seçili firmayi listeden siler.

 Ihale Onay Belgesini olusturur. Ön Ilan yapilan ihalelerde Ihale Onay

Belgesi dügmesine bastiginizda iki alt menü olusur. Bunlar;

- Onay Belgesi (Ön Ilan Asamasi) Ihale Onay Belgesi Ön Ilan Asamasi raporunu olusturur.

- Onay Belgesi Ihale Onay Belgesini olusturur.

 Firmaya gönderilecek, "Ihaleye Davet Formu"nu olusturur.

 Ihaleye davet edilen firmalari tablo halinde gösteren raporu olusturur.

 Önceki pencereye geçer.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için bölümü

kilitleyerek kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

3.2.8.1 Davet Edilen Firma Bilgileri

Ihaleye davet edilecek firmayi program veri tabanina kayitli firmalar arasindan seçerek yada direk

veri girisi yaparak tanimlayabilirsiniz.

1.   Ihale davet edeceginiz firmayi program veri tabanina kayitli firmalar

arasindan seçmeniz için Firma Listesi penceresini açar.

2. Program veri tabanina kayitli olmayan yeni bir firma giris yapacaksaniz penceredeki bilgileri

programa tanimlayin.

T.C. Kimlik No: Türkiye Cumhuriyeti vatandasi gerçek kisi yüklenicilerin veya ortak girisimin

Türkiye Cumhuriyeti vatandasi gerçek kisi ortaklarinin T.C. Kimlik Numaralari yazin.

Vergi Kimlik No: Yerli istekli olan yüklenicilerin Vergi Kimlik Numarasini, yabanci yüklenicilerin ise

ilgili ülke vergi kayit bilgisini yazin.

Firma Adi : Firmanin tam adini yazin.
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Adresi  : Firmanin açik adresini yazin.

Firmaya ait ; Posta Kodu, Semt, Il, Ilçe, Tel Kod/No, Faks No, E-Posta ve internet adresi bilgilerini

girin.

Firmanin bulundugu ili seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden ili seçin. Seçtiginiz ilin

sehirler arasi telefon kodu Tel Kod/No bölümüne otomatik olarak gelir.

Tanimladiginiz firmanin program firma veri tabanina da eklenmesini istiyorsaniz 

 seçenegini isaretleyin, firmanin program veri tabanina

kaydedilmesini istemiyorsaniz bu seçenegi bos birakin.

Davetin Gönderildigi:

- Tarihi : Davetin firmaya gönderildigi tarihi direk yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim

penceresinden tarihi seçin.

- Saati : Davetin firmaya gönderildigi saati yazin.

- Gönderilme Sekli: Davetin firmaya gönderilme seklini  dügmesine basin ve listeden seçin.

Firma bilgilerini tanimladiktan sonra Tamam dügmesine bastiginizda firmaya gönderilecek "Ihaleye

Davet Formu"nun olusmasini istiyorsaniz 

seçenegini isaretleyin, davet  formunun olusmasini istemiyorsaniz bu seçenegi bos birakin.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

3.3 Komisyon Oluşturulması

Komisyon Üye Sayisi: Ihale komisyonunun kaç üyeden olusacagini belirtmek için  dügmesine

basin ve açilan listeden üye sayisini seçin.

NOT: Sabit Görevliler penceresinde ihale komisyonunda görev alacak personelleri

tanimladiginizda tanimli komisyon üyelerinin ad soyad ve unvan bilgileri pencereye asil üye olarak

gelir. Otomatik olarak gelen komisyon üyelerini degistirebilir ve yerlerine yenilerini yazabilirsiniz.

Ad Soyad: Komisyonda görev alacak personelin ad ve soyadini yazin yada  dügmesine

basarak tanimli personeller arasinda seçin.

Unvani: Personelin unvanini yazin. Programa tanimli personeller arasindan seçim yaptiginizda

personelin unvani otomatik olarak gelir.

- Komisyondaki Unvani: Personelin komisyondaki unvanini belirtmek için unvani yaninda yer alan

 bölümünde dügmesine basin ve açilan listeden komisyondaki unvanini seçin. 
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Tanimli personel bilgilerini siler.

Asil Baskan: Komisyon asil baskanini tanimlamanizi ve görmenizi saglar. Komisyon asil baskanini

tanimlamak için önce  seçenegini isaretleyin ve asil baskanin Ad Soyad ve Unvan

bilgilerini pencereyi direk yazin yada  dügmesini kullanarak programa tanimli personeller

arasindan seçin.

Yedek Baskan: Asil baskanin yer almadigi zamanlarda onun yerine komisyon baskanligini

yürütecek yedek baskani görmenizi ve tanimlamanizi saglar. Yedek baskani tanimlamak için önce 

 seçenegini isaretleyin ve yedek baskanin Ad Soyad ve Unvan bilgilerini pencereyi

direk yazin yada  dügmesini kullanarak programa tanimli personeller arasindan seçin.

NOT: Yedek baskanin seçilmesini asil baskani seçtikten sonra  dügmesini isaretleyip

gerçeklestirebilirsiniz.

Asil Üye: Komisyonda görev alacak asil üyeyi görmenizi ve tanimlamanizi saglar. Asil üyeyi

tanimlamak için önce  seçenegini isaretleyin ve asil üyenin Ad Soyad ve Unvan

bilgilerini pencereyi direk yazin yada  dügmesini kullanarak programa tanimli personeller

arasindan seçin.

Yedek Üye: Asil üyenin gelmemesi durumunda onun yerine komisyonda görev alacak yedek üyeyi

görmenizi ve tanimlamanizi saglar. Yedek üyeyi tanimlamak için önce  seçenegini

isaretleyin ve yedek üyenin Ad Soyad ve Unvan bilgilerini pencereyi direk yazin yada  dügmesini

kullanarak programa tanimli personeller arasindan seçin.

NOT: Kamu Ihale Tebligi 5.2 maddesi geregi "Uzman Üye" ve "Mali Üye"lerin yedeginin mutlaka

tanimlanmasi gerekir.

 Sonraki pencereye geçer.

NOT: Pencereyi Teklif Zarflarinin Komisyona Teslimi asamasinda 

dügmesine basarak açtiginizda tanimlamis oldugunuz personel bilgileri pasif olarak gelir.

Pencerede sadece komisyonda görev alacak ve tanimli asil-yedek üye arasinda seçim yaparsiniz.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.
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3.3.1 İhale Komisyonu Görevlendirme

Ihale Komisyonunu Görevlendirme

- Tarihi : Program  ihale ilani veya ön yeterlik ilani ya da davet tarihinini kontrol ederek komisyonun

görevlendirmesinin en son ne zaman yapilabilecegini yaninda yer alan açiklama metni ile bildirir.

Komisyon üyelerinin görevlendirmesinin yapildigi tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve

açilan takvim penceresinden seçin. Bu tarih ayni zamanda "Komisyon Görevlendirme" raporununda

belge tarihi olarak çikar.

- Sayisi : "Komisyon Görevlendirme" raporuna vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Onaya Sunan

- Ad Soyad: "Komisyon Görevlendirme" raporunu onaya sunan ve  "Görevlendirmeyi Üyelere Bildir"

raporunu imzalayan personelin Ad Soyadini yazin ya da  dügmesine basarak tanimli personeller

arasinda seçin.

- Unvani: "Komisyon Görevlendirme" raporunu onaya sunan personelin unvanini yazin. Programa

tanimli personeller arasindan seçim yaptiginizda personelin unvani otomatik olarak gelir.

Onaylayan

- Ad Soyad: "Komisyon Görevlendirme" raporunu onaylayan personelin Ad Soyadini yazin ya da

 dügmesine basarak programa tanimli personeller arasinda seçin.

- Unvani: "Komisyon Görevlendirme" raporunu onaylayan personelin unvanini yazin. Programa

tanimli personeller arasindan seçim yaptiginizda personelin unvani otomatik olarak gelir.

Tanimli personel Ad Soyad ve Unvan bilgilerini siler.

Ihale Komisyonunun Üyelere Bildirilmesi

- Tarihi : Komisyonda görev alan personellere ihale konusu isle ilgili olarak komisyonda

görevlendirildigini bildiren "Görevlendirmeyi Üyelere Bildir" raporunun tarihini direkt yazin yada 

dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden seçin. 

- Sayisi : "Görevlendirmeyi Üyelere Bildir" raporuna vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini

yazin.

Komisyonda görev alan asil ve yedek üyelerin "Komisyon Görevlendirme"  ve "Görevlendirmeyi

Üyelere Bildir" raporlarinda asagidaki gibi (Üye / Yedek Üye) gösterilmesini istiyorsaniz 

 seçenegini bos birakin

NOT: Sekil 2 ve 4'deki raporlar  seçenegi seçili

olmadiginda olusur.
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Sekil 1. Komisyon Görevlendirme Birlesik

 
Sekil 2. Görevlendirmeyi Üyelere Bildir Birlesik Liste

Komisyonda görev alan asil ve yedek üyelerin "Komisyon Görevlendirme"  ve "Görevlendirmeyi

Üyelere Bildir" raporlarinda asagidaki gibi (Üye, Üye ... / Yedek Üye) gösterilmesini istiyorsaniz 

 seçenegini isaretleyin.



47İHALE HAZIRLIK

© AMP YAZILIM

Sekil 3. Komisyon Görevlendirme Ayri Liste

Sekil 4. Görevlendirmeyi Üyelere Bildir Ayri Liste

 "Komisyon Görevlendirme Bildirim" raporunun

komisyonda görev alan üyelerin her birisi için ayri ayri olusturulmasini istiyorsaniz bu seçenegi

isaretleyin. Komisyonda görev alan üyeler için bildirim raporunun tek liste halinde (Sekil 2 ve 4'deki
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gibi) olusmasini istiyorsaniz bu seçenegi bos birakin.

 Komisyonda görev alacak personellere iliskin onay raporunu olusturur.

Komisyonda görev alacak personellere gönderilecek

görevlendirme bildirim yazisini olusturur.

 Önceki pencereye geçer.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için bölümü

kilitleyerek kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.



Bölüm

IV
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4 DOKÜMAN VE İLAN

4.1 İdari Şartname

Ihale sürecinde açiklama istenecek personel, ise ait diger bilgiler,

teklifin dili, ödemenin yapilacagi saymanlik, teklif geçerlilik süresi vb. tanimlamalari yapacaginiz 

Genel Tanimlar penceresini açar.

Ihale sürecinde firmalardan istenecek yeterlik belgeleri (Katilim

Belgeleri, Ekonomik ve Mali Belgele, Mesleki ve Teknik Belgeler ile DIger Belgeler), is deneyim

orani / benzer isler ve kredi mektubu bilgilerini tanimlayacaginiz Istenecek Belgeler Yeterlik

Kriterleri penceresini açar.

Ihale dosyasinda yer alacak standart formlar ve ihale doküman

kapsami ile ilgili bilgileri gösteren Standart Formlar Ihale Doküman Kapsami penceresini açar.

Bu dügme Mal Alim ihalelerinde aktif olur. Isin yapilacagi / malin

teslim edilecegi yer, tarih ve teslim etme-alma sekli, yüklenici teslim programi, muayene ve kabul

sekli sartlari ile geçici kabul durumu vb. bilgileri tanimlayacaginiz Teslimat, Muayene ve Kabul

penceresini açar.

Bu dügme Hizmet Alim ihalelerinde aktif olur. Personel

çalistirilmasina dayali hizmet alim islerinde personelin çalistirilmasi süreci ile ilgili yemek, yol,

giyecek vb. bilgileri tanimlayacaginiz Çalistirilacak Personel penceresini açar.

Bu dügme Hizmet Alim ihalelerinde aktif olur.Teklife dahil

olmayan masraflar, sözlesme yapilmasina ait giderler, kismi kabul durumu vb. bilgileri

tanimlayacaginiz Diger Tanimlar penceresini açar.

Ihale konusu isin yapilacagi yer, süresi, gecikme cezasi, fen

noktasinda çalisilmayacak günler, kismi kabul vb. bilgileri tanimlayacaginiz  Isin Süresi, Gecikme

Cezasi penceresini açar.

Bu dügme Yapim ihalelerinde aktif olur. Ihale konusu is için

planlanan yillik ödenek dilimlerini tanimlayacaginiz Yillik Ödenek Dilimleri penceresini açar.

Bu dügme Karma Teklifli Yapim ihalelerinde aktif olur. Ihale

konusu is için planlanan yillik ödenek dilimlerini ve karma teklife iliskin "Anahtar Teslim Götürü Bedel

ile Teklif Birim Fiyat" teklif verilecek is kisimlarini tanimlayacaginiz Yillik Ödenek Dilimleri ve Karma
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Teklif Bilgileri penceresini açar.

Tekliflerin degerlendirilmesinde dikkate alinacak fiyat disi unsurlari

tanimlayacaginiz Fiyat Disi Unsurlar penceresini açar. Fiyat Disi Unsurlar bölümü Ihale Onay

Bilgileri (3.Adim) penceresinde Ekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenmesine iliskin

bölümde  seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur.

Bu dügme Yapim ve Hizmet Alim ihalelerinde aktif olur. Ihale

konusu iste uygulanacak fiyat farki katsayisi biçimini ve fiyat farki agirlik katsayi degerlerini

tanimlayacaginiz Fiyat Farki Katsayilari penceresini açar. Fiyat Farki Katsayilari dügmesi Ihale

Onay Bilgilei (3.Adim) penceresinde Fiyat Farki Ödenecek mi? bölümünde  seçenegi

isaretli ise aktif olur.

Bu dügme Mal Alim ihalelerinde ve Ihale Onay Bilgileri (3.Adim)

penceresinde "Alternatif Teklif Verilebilir mi?" seçeneginde  isaretli oldugu zaman aktif

olur. Alternatif tekliflerin verilmesine dair hususlari tanimlayacaginiz Alternatif Tekliflerin

Degerlendirilmesi penceresini açar. 

Ihale konusu iste alt yüklenicilere yaptirilabilecek is kisimlarini

tanimlayacaginiz Alt Yükleniciler penceresini açar. Alt Yükleniciler bölümü Ihale Onay Bilgileri

(3.Adim) penceresinde Alt Yüklenici Çalistirilabilir mi? bölümünde  seçenegi isaretli

oldugu zaman aktif olur. Bu pencerede tanimlayacaginiz bilgiler sözlesme tasarisinda gözükür.

Konsorsiyumlarin teklif verecegi isin uzmanlik gerektiren kisimlari

ve bu kisimlara ait benzer isleri tanimlayacaginiz Konsorsiyumlar penceresini açar. Konsorsiyumlar

dügmesi Ihale Onay Bilgileri (3.Adim) penceresinde Konsorsiyumlar Teklif Verebilir mi?

bölümünde  seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur.

Sartnamede yer almasini istediginiz diger hususlari

tanimlayacaginiz Sartnamedeki Diger Hususlar penceresini açar.

4.1.1 Genel Tanımlar

Ihale Sürecinde Açiklama Istenecek Personelin

- Adi Soyadi: Ihale sürecinde ihale ile ilgili konularda açiklama istenecek personelin ad ve soyadini

direkt yazin yada  dügmesine basin ve programa tanimli personeller arasindan seçin.

- Unvani: Personelin unvanini yazin. Programa tanimli personeller arasindan seçim yaptiginizda
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unvan bilgisi otomatik olarak gelir.

Tanimli personelin ad, soyad ve unvan bilgilerini siler.

Ise Ait (Varsa) Diger Bilgiler : (Yapim Ihalelerinde) Ihale konusu ise ait idari sartnamede

belirtmek istediginiz diger bilgileri yazin. Bu alan;

- Hizmet Alim ihalelerinde, Hizmete Ait (Varsa) Diger Bilgiler,

- Mal Alim ihalelerinde, Alima Ait (Varsa) Diger Bilgiler biçiminde olusur.

Teklifin Dili

- Yerli ve yabanci isteklilerce sunulacak yeterlik basvurulari ile teklifi olusturan belge ve eklerinin

tamaminin Türkçe olmasi, Türkçe disinda bir dilde olanlarin Türkçe onayli tercümesi ile birlikte

verilmesi gerekiyorsa  seçenegini,

- Yerli ve yabanci isteklilerce sunulacak yeterlik basvurulari ile teklifi olusturan belge ve eklerden

Türkçe yada onayli tercümesi istenmeyen, yabanci dilde de verilebilecek olanlar varsa 

seçenegini isaretleyin ve veri giris alanina belgelerin isimlerini yazin.

(Varsa) Yabanci Ülkelerden Alinacak Belgelerden Konsolosluk ve Dis Isleri Bakanligi

Onayindan Muaf Tutulacak Olanlar: Ihale dosyasini olusturan ve yabanci ülkelerden alinacak

belgelerden konsolosluk ve Disisleri Bakanligi onayindan muaf tutulacak olanlar varsa bu belgelerin

adlarini yazin.

Ödemenin Yapilacagi Saymanlik / Muhasebe Müdürlügü: Hakedis ödemelerinin

yapilacagi yerin ismini direkt yazin yada  dügmesine basarak tanimli adres bilgilerinden

otomatik olarak getirin. Adres tanimlama ile ilgili ayrintili bilgi için Adres Bilgileri penceresine

bakin.

Sözlesmenin Noter Tescili Gerekiyor mu?: Kurum ile ihaleyi kazanan firma/lar arasinda

imzalanacak sözlesme noterde onaylatilacaksa  seçenegini, onaylatilmayacaksa 

seçenegini isaretleyin.

Teklif Geçerlilik Süresi: Firmalarin ihale konusu is için verecegi tekliflerin ihale tarihinden itibaren

geçerli sayilacagi takvim günü sayisini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

Kismi Teklif Verilme Sartlari: Kismi teklifin verilmesine iliskin gerekli sartlari yazin. Bu seçenek

kismi teklif verilen ihalelerde aktif olur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.

 Idari sartnameyi olusturur.
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 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.2 İstenecek Belgeler Yeterlik Kriterleri

Pencerede görünmesini istediginiz ve islem yapacaginiz belgeleri yanindaki onay kutusunu

isaretleyerek belirtin.

Katilim Belgeleri

Ekonomik ve Mali Belgeler

Mesleki ve Teknik Belgeler

Diger Belgeler

 Is deneyimi yeterligi hesaplamasinda gösterilecek benzer isleri ve

istenen benzer is oranini tanimlayacaginiz Is Deneyim Orani / Benzer Isler bölümünü açar. Bu

sekme Mesleki ve Teknik Belgeler penceresinde  seçenegi isaretli oldugu

zaman aktif olur. 

 Bu dügme ;

- Belli Istekliler Arasinda Ihale Ususlü"  ihalelerde,  Ön Yeterlik veya Ihale Asamasinda

- Pazarlik Usulü Ihalelerde Yeterlik Asamasinda

Ekonomik ve Mali Belgeler penceresinde   ve/veya 

seçeneklerinden biri isaretli oldugu zaman aktif olur.

Açik Ihale Usulü ihalelerde ve Pazarlik Usulü 21/b-c-f bendine göre çikalan ihalelerde bu dügme

olusmaz

Ihale konusu is ile ilgili olarak yeterlik hesaplamalarinda dikkate alinacak banka kredi mektubu ve

ciroya TUTAR girimeniz için Kredi Mektubu/Ciro penceresini açar.

4.1.2.1 Katılım Belgeleri

Ihale türü ve yaklasik maliyete bagli olarak;

- Istenmesi zorunlu belgeler pasif seçili olarak gelir ( ) bu belgelerin onay

isaretini kaldiramazsiniz.



54 AMP İHALE OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU

© AMP YAZILIM

- Isteyemeyeceginiz belgelerin yanindaki onay kutusu pasif olur ( ) ve bu belgeleri seçemezsiniz.

- Istenebilecek belgelerin yanlarindaki onay kutusu bos olarak gelir (

). Bu belgelerin idarece istenmesi durumunda yanindaki

onay kutusunu ( ) fare ile isaretleyin ve pencerenin alt bölümünde olusan -varsa- Belge Içerigi

bölümüne belge ile ilgili belirtmek istediginiz açiklamalari yazin.

Belge Içerigi bölümü sadece içerigi hakkinda açiklama belirtebileceginiz belgelerde aktif olur.

Belgenin karsisinda bulunan  satirinda belge ile ilgili açiklamalara yer

verilmistir. Bu notlar bilgilendirme amaçli olarak programa eklenmistir.

Ön yeterlik asamasinda istenecek katilim belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulüne" göre çikilan

ihalelerde aktif olur.

Ihale asamasinda istenecek katilim belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem yapacaginiz

pencereyi açar. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulüne" göre çikilan ihalelerde aktif

olur.

Yeterlik asamasinda istenecek katilim belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem yapacaginiz

pencereyi açar. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine göre çikilan ihalelerde aktif olur.
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Teknik teklif asamasinda istenecek katilim belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu alan bos olarak gelir. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine

göre çikilan ihalelerde aktif olur.

Mali teklif asamasinda istenecek katilim belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine göre çikilan ihalelerde

aktif olur.

 Idari Sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde olusur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki Pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.2.2 Ekonomik ve Mali Belgeler

Ihale türü ve yaklasik maliyete bagli olarak;

- Istenmesi zorunlu belgeler pasif seçili olarak gelir ( ) bu belgelerin

onay isaretini kaldiramazsiniz.

- Isteyemeyeceginiz belgelerin yanindaki onay kutusu pasif olur ( ) ve bu

belgeleri seçemezsiniz.

- Istenebilecek belgelerin yanlarindaki onay kutusu bos olarak gelir ( ).

Bu belgelerin idarece istenmesi durumunda yanindaki onay kutusunu ( ) fare ile isaretleyin ve
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pencerenin alt bölümünde olusan -varsa- Belge Içerigi bölümüne belge ile ilgili belirtmek

istediginiz açiklamalari yazin.

Belge Içerigi bölümü sadece içerigi hakkinda açiklama belirtebileceginiz belgelerde aktif olur.

Belgenin karsisinda bulunan  satirinda belge ile ilgili açiklamalara yer

verilmistir. Bu notlar bilgilendirme amaçli olarak programa eklenmistir.

Ön yeterlik asamasinda istenecek ekonomik ve mali belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili

islem yapacaginiz pencereyi açar. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulüne" göre çikilan

ihalelerde aktif olur.

Ihale asamasinda istenecek ekonomik ve mali belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu alan bos olarak gelir.Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda Ihale

Usulüne" göre çikilan ihalelerde aktif olur.

Yeterlik asamasinda istenecek ekonomik ve mali belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine göre çikilan ihalelerde

aktif olur.

Teknik teklif asamasinda istenecek ekonomik ve mali belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili

islem yapacaginiz pencereyi açar. Bu alan bos olarak gelir. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e"
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bendine göre çikilan ihalelerde aktif olur.

Mali teklif asamasinda istenecek ekonomik ve mali belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili

islem yapacaginiz pencereyi açar. Bu alan bos olarak gelir. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e"

bendine göre çikilan ihalelerde aktif olur.

 Idari Sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde olusur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki Pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.2.3 Mesleki ve Teknik Belgeler

Ihale türü ve yaklasik maliyete bagli olarak;

- Istenmesi zorunlu belgeler pasif seçili olarak gelir ( ) bu belgelerin onay

isaretini kaldiramazsiniz.

- Isteyemeyeceginiz belgelerin yanindaki onay kutusu pasif olur ( ) ve bu

belgeleri seçemezsiniz.

- Istenebilecek belgelerin yanlarindaki onay kutusu bos olarak gelir ( ). Bu

belgelerin idarece istenmesi durumunda yanindaki onay kutusunu ( ) fare ile isaretleyin ve

pencerenin alt bölümünde olusan -varsa- Belge Içerigi bölümüne belge ile ilgili belirtmek

istediginiz açiklamalari yazin.

Belge Içerigi bölümü sadece içerigi hakkinda açiklama belirtebileceginiz belgelerde aktif olur.

NOT : Madde seçim kutulari yaninda bulunan  isareti maddenin altinda alt maddelerin

oldugu anlamina gelir. Alt maddeleri görmek için fare ile [+] dügmesine basin.
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 Dügmesine bastiginizda alt maddeler  biçiminde listelenir.

Is Deneyim Belgesi

 Ihale konusu iste isdeneyimi belgesi isiyorsaniz seçenegini isaretleyin. Bu

seçenegini isaretlediginizde is deneyimi yeterliliginde gösterilecek benzer isleri ve is deneyim orani/

tutarini tanimlayacaginiz Is Deneyim Orani / Benzer Isler bölümü aktif olur.

Organizasyon Yapisi ve Personele Iliskin Belgeler

Ihale konusu isin yerine getirilmesi için firmanin yönetim kadrosunda öngörülen sayida ve nitelikte

anahtar teknik personel çalistirilmasini istiyorsaniz,

- Yapim Ihalelerinde : 

 Kutusunu isaretleyin ve pencerenin alt bölümünde

açilan Belge Içerigi bölümüne personele iliskin bilgileri tanimlayin.

  Yeni bir personel bilgisi tanimlamaniz için pencerede bos bir satir olusturur.

Pencerede olusan satira anahtar teknik personele ait "Meslek Adi, Özelligi, Adet" bilgilerini girin.

 Seçili personel bilgilerini siler.

- Hizmet Alimi Ihalelerinde:

 Kutusunu isaretleyin ve pencerenin altinda olusan "Belge

Içerigi" bölümüne istenen personele iliskin bilgileri tanimlayin.

NOT: Yapim Ihalelerinde  seçenegi isaretli iken,

Katilim Belgeleri içinde yer alan  belgeleri de

otomatik isaretlenir.

Makine, Teçhizat ve Diger Ekipman

Ihale konusu isin yerine getirilmesinde kullanilmasini gerekli gördügünüz makine, teçhizat ve diger

ekipmanlar varsa,

- Yapim Ihalelerinde



59DOKÜMAN VE İLAN

© AMP YAZILIM

  kutusunu isaretleyin ve pencerenin alt bölümünde açilan

Belge Içerigi bölümüne makine ve techizata iliskin bilgileri tanimlayin.

- Hizmet Alimi Ihalelerinde

 kutusunu isaretleyin ve pencerenin alt

bölümünde açilan Belge Içerigi bölümüne makine ve techizata iliskin bilgileri tanimlayin.

 Yeni bir makine ve ekipman tanimlamaniz için Belge Içerigi bölümünde bos bir satir

olusturur. Olusan veri giris satirina makine ve ekipmana ait "Cinsi ve Çesidi, Özelligi ile Adet"

bilgilerini girin, tanimlanan aracin firmanin kendi mali olama sarti varsa  dügmesine basin "Evet"

seçenegini, kendi mali olma sarti yoksa "Hayir" seçenegini seçin.

 Seçili satiri siler.

Mal Alimi Ihalelerinde

 kutusunu isaretleyin ve pencerenin altinda olusan "Belge

Içerigi" bölümüne istenen makine, ekipmana iliskin bilgileri tanimlayin.

NOT: Mal alim ihalelerinde Yeni Ihale tanimlanirken "Is Özel Bir Imalat Süreci Gerektiriyor mu?"

sorusunda Hayir seçenegi isaretlendiginde bu seçenek pasif ( ) olarak gelir.

Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri 
Ihale dosyasinda firmalardan kalite ve çevre yönetim sistemine iliskin belgeler istenecekse, istenecek

belge türünün yanindaki onay kutusunu  isaretleyin ve Belge Içerigi bölümüne istenen belgeleri

belirtin.

- Yapim Ihalelerinde: 

  kutucugunu isaretleyin ve pencerenin alt bölümünde

açilan Belge Içerigi bölümüne ihale konusu iste istenen kalite ve çevre yönetim sistem belgelerini

tanimlayin.

NOT: Yapim ihalelerinde, yaklasik maliyeti esik degerin yarisina kadar olan islerde Kalite ve Çevre

Yönetim Sistemi Belgeleri istenemez. Bu durumda bu bölüm pasif ( ) olarak gelir.
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- Hizmet Alimi Ihalelerinde:

 Kutusunu isaretleyin ve Belge Içerigi bölümüne istenen

belgeleri belirtin.

- Mal Alimi Ihalelerinde:

 Kutusunu isaretleyin ve Belge Içerigi

bölümüne istenen belgeleri belirtin.

NOT: Mal alim ihalelerinde Yeni Ihale tanimlanirken "Is Özel Bir Imalat Süreci Gerektiriyor mu?"

sorusunda Hayir seçenegi isaretlendiginde bu seçenek pasif ( ) olarak gelir.

Ihale dosyasinda firmalardan Standarta Iliskin Belgeler, Ürünlerin Piyasaya Arzina iliskin Belgeler ve

Yetkili Kurumlara Kayitla Ilgili Belgeler istenecekse, istenecek belge türünün yanindaki onay kutusunu

 isaretleyin ve Belge Içerigi bölümüne

istenen belgeleri belirtin.

Yetkili Saticiligi veya Imalatçiligi Gösteren Belgeler (Sadece Mal Alimi Ihalelerinde)
Ihale dosyasinda firmalardan yetkili satici veya imalatçi oldugunu gösteren belgeler istenecekse,

istenecek belge türünün yanindaki onay kutusunu  isaretleyin ve Belge Içerigi bölümüne istenen

belgeleri belirtin.Belge içerigi sadece  maddesi için

düzenlebilir.

Satis Sonrasi Servis, Bakim ve Onarima Iliskin Belgeler (Sadece Mal Alimi

Ihalelerinde)

Ihale dosyasinda firmalardan Satis Sonrasi Servis, Bakim ve Onarima Iliskin Belgeler istenecekse,

istenecek belge türünün yanindaki onay kutusunu

isaretleyin ve Belge Içerigi bölümüne istenen belgeleri belirtin.

Kapasite Raporuna Iliskin Belgeler
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- Mal Alimi Ihalelerinde: Eger, ihalede is deneyim belgesi  istenmiyorsa,

Kapasite Raporuna Iliskin Belgeler de istenemeyecektir. Bu durumda belge türünün yanindaki onay

kutusu  isaretsiz ve pasif olarak gelir.

Eger,ihalede is deneyim belgesi  isteniyorsa, Kapasite Raporuna Iliskin

Belgelerin de istenmesi zorunludur. Bu durumda belge türünün yanindaki onay kutusu 

 isaretli ve pasif olarak gelir.

Bu durumda Belge Içerigi bölümüne istenen belgeleri belirtin.

NOT: Mal alim ihalelerinde Yeni Ihale tanimlanirken "Is Özel Bir Imalat Süreci Gerektiriyor mu?"

sorusunda Hayir seçenegi isaretlendiginde bu seçenek pasif ( ) olarak gelir.

- Hizmet Alimi Ihalelerinde: Ihale dosyasinda firmalardan Kapasite Raporu istenecekse, istenecek

belge türünün yanindaki onay kutusunu 

 isaretleyin ve Belge Içerigi bölümüne istenen

belgeleri belirtin.

Imalat ve Imalata Yeterlik Belgeleri (Sadece Mal Alimi Ihalelerinde)

Ihale dosyasinda firmalardan Imalat ve Imalata Yeterlik Belgeleri istenecekse, istenecek belge

türünün yanindaki onay kutusunu  isaretleyin ve Belge Içerigi

bölümüne istenen belgeleri belirtin.

NOT: Mal alim ihalelerinde Yeni Ihale tanimlanirken "Is Özel Bir Imalat Süreci Gerektiriyor mu?"

sorusunda Hayir seçenegi isaretlendiginde bu seçenek pasif ( ) olarak gelir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

- Mal Alimi Ihalelerinde: Ihale dosyasinda firmalardan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi istenecekse,

istenecek belge türünün yanindaki onay kutusunu  isaretleyin ve

Belge Içerigi bölümüne istenen belgeleri belirtin.

NOT: Mal alim ihalelerinde Yeni Ihale tanimlanirken "Is Özel Bir Imalat Süreci Gerektiriyor mu?"

sorusunda Hayir seçenegi isaretlendiginde bu seçenek pasif ( ) olarak gelir.

- Hizmet Alimi Ihalelerinde: Ihale  dosyasinda firmalardan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

istenecekse, istenecek belge türünün yanindaki onay kutusunu 

 isaretleyin ve Belge Içerigi bölümüne istenen

belgeleri belirtin.
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Deney, Analiz, Kalibrasyon Kuruluslarina Iliskin Belgeler (Sadece Hizmet Alimi

Ihalelerinde)

Ihale dosyasinda firmalardan Deney, Analiz, Kalibrasyon Kuruluslarina Iliskin Belgeler istenecekse,

istenecek belge türünün yanindaki onay kutusunu

  isaretleyin ve Belge Içerigi bölümüne istenen

belgeleri belirtin.

Tedarik Edilecek Mallarin Numune, Katalog ve Fotograflari (Sadece Mal Alimi

Ihalelerinde)

Ihale dosyasinda firmalardan Tedarik Edilecek Mallarin Numune, Katalog ve Fotograflari

istenecekse, istenecek belge türünün yanindaki onay kutusunu 

 isaretleyin ve Belge Içerigi bölümüne istenen

belgeleri belirtin.

Belgenin karsisinda bulunan  satirinda belge ile ilgili açiklamalara yer

verilmistir. Bu notlar bilgilendirme amaçli olarak programa eklenmistir.

Ön yeterlik asamasinda istenecek mesleki ve teknik belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili

islem yapacaginiz pencereyi açar. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulüne" göre çikilan

ihalelerde aktif olur.

Ihale asamasinda istenecek mesleki ve teknik belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu alan bos olarak gelir.Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda Ihale

Usulüne" göre çikilan ihalelerde aktif olur.
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Yeterlik asamasinda istenecek mesleki ve teknik belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine göre çikilan ihalelerde

aktif olur.

Teknik teklif asamasinda istenecek mesleki ve teknik belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili

islem yapacaginiz pencereyi açar. Bu alan bos olarak gelir. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e"

bendine göre çikilan ihalelerde aktif olur.

Mali teklif asamasinda istenecek mesleki ve teknik belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu alan bos olarak gelir. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine

göre çikilan ihalelerde aktif olur.

 Bu dügme Mesleki ve Teknik Belgeler bölümünde

 seçenegini isaretlediginizde aktif olur. Ihale konusu ise iliskin benzer isleri

ve is deneyimi oranini tanimlayacaginiz Is Deneyim Orani / Benzer Isler penceresini açar.

 Idari Sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde olusur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki Pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak
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bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.2.4 Diğer Belgeler

Bu pencerede ihale dosyasinda olmasini istediginiz ek belgeleri tanimlarsiniz.

Ön yeterlik asamasinda istenecek "Diger Belgeler" ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulüne" göre çikilan

ihalelerde aktif olur.

Ihale asamasinda istenecek "Diger Belgeler" ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem yapacaginiz

pencereyi açar. Bu alan bos olarak gelir.Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulüne" göre

çikilan ihalelerde aktif olur.

Yeterlik asamasinda istenecek "Diger Belgeler" ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine göre çikilan ihalelerde

aktif olur.

Teknik teklif asamasinda istenecek "Diger Belgeler" ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu alan bos olarak gelir. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine

göre çikilan ihalelerde aktif olur.
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Mali teklif asamasinda istenecek "Diger Belgeler" ve yeterlik kriterleri ile ilgili islem

yapacaginiz pencereyi açar. Bu alan bos olarak gelir. Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine

göre çikilan ihalelerde aktif olur.

 Yeni bir belge eklemeniz için Ihale Için Diger Belge Düzenleme penceresini açar.

 Aktif belgenin bilgileri üzerinde degisiklik ve düzeltme yapmaniz için Ihale Için

Diger Belge Düzenleme penceresini açar.

 Aktif belgeyi siler.

Belgenin karsisinda bulunan  satirinda belge ile ilgili açiklamalara yer

verilmistir. Bu notlar bilgilendirme amaçli olarak programa eklenmistir.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Önyeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü" ihalelerde olusur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

4.1.2.4.1  İhale İçin Diğer Belge Düzenleme

Belge Adi: Belgenin Idari Sartnamede/Ön Yeterlik Sartnamesinde yer alacak olan adini yazin.

Kisa Adi: Diger belgeler penceresinde görünecek olan belgenin kisa, tanitici adini yazin.

Sartname "Diger Hususlar" da Yer Alacak Açiklamasi: Belge ile ilgili sartnamedeki diger

hususlar bölümünde yer alacak açiklamayi yazin.

Ilan "Diger Hususlar" da Yer Alacak Açiklamasi: Belge ile ilgili ihale ilaninda diger hususlar

bölümünde yer alacak açiklamayi yazin.
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Ek Bilgi Notu: Belge ile ilgili belirtmek istediginiz ek bilgileri yazin.

Seçili: Belgenin ihale dosyasinda istenilmek üzere seçilmesin istiyorsaniz  kutusunu isaretleyin.

Ortak Girisim: Ortak girisim olarak teklif veren firmalardan istenmesi zorunlu bir belge ise  

kutusunu isaretleyin.

Muaf Tutulabilir: Ihale dosyasinda belgenin istenmesi zorunlu degilse firmalar belgeden muaf

tutulabilirse  kutusunu isaretleyin.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz degisiklik ve düzenlemeleri kaydederek pencereyi kapatir.

4.1.2.5 İş Deneyim Oranı / Benzer İşler

Istenen Is Deneyim Orani: (Açik Ihale Usulü Ihalelerde)

Is deneyimi yeterligi hesaplamasi için istenen is deneyim oranini 

 bölümüne direk yazin yada  dügmelerini kullanarak
belirtin.

NOT: Ihalenin türüne bagli olarak KIK tarafindan belirlenmis oranlarin disinda bir deger

giremezsiniz.

Üretim Kapasite Raporu Miktari: (Sadece Mal Alimi ihalelerinde gözükür) 

Istenen is deneyim belgesinin yerine sunulabilecek olan üretim kapasite raporu miktarini yazin.

Istenen Is Deneyim Tutari: (Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulü ve Pazarlik Usulü a/d/e bendi

ihalelerde)

Is deneyimi yeterligi hesaplamasi için istenen, yaklasik maliyetle uyumlu, is deneyim tutari degerini

yazin.

Ihale Için Istenen Benzer Isler:
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- Yapim Ihalelerinde; Ihale konusu is için is deneyimi yeterligi hesaplamalarinda gösterilecek

benzer is seçimini yapmaniz için Ihale Için Benzer Is Seçimi penceresini açar. Is deneyimi yeterligi

hesaplamasinda gösterilmek üzere birden fazla benzer is seçebilirsiniz.

- Hizmet Alim / Mal Alim Ihalelerinde ; Is deneyimi yeterligi hesaplamalarinda gösterilecek

benzer isi tanimlamaniz için pencerede bos bir veri giris satiri olusturur. Is deneyimi yeterliginde

gösterilmesini istediginiz benzer isi pencerede olusan satira direkt yazin.

NOT: Hizmet ve Mal alim ihalelerinde ihale konusu is ile ilgili benzer isi tanimladiktan sonra

klavyeden "Enter" dügmesine basarak benzer isi kaydetmeniz gerekir. 

Is deneyimi yeterligi hesaplamalarinda gösterilmek üzere seçilmis ve aktif durumdaki

benzer isi siler.

(Varsa) Benzer Islerle Ilgili Ek Açiklama: Is deneyimi yeterligi hesaplamalarinda gösterilmek

üzere seçtiginiz benzer isler ile ilgili belirtmek istediginiz açiklamalari yazin.

Is deneyimi yeterligi hesaplarinda firmalardan istenecek benzer is programa tanimli benzer isler

listesinde yok ise  seçenegini isaretleyin.

Bu seçenek sadece Yapim ihalelerinde aktif olur.

 Is deneyimi yeterligi hesaplamasinda gösterilmek üzere istenen isin KIK'in

belirledigi standart is gruplarina dahil olmadigini belirten raporu olusturur. Bu dügme yapim

ihalelerinde ve  seçenegi isaretlendigi

zaman aktif olur.

Is Deneyimi Yerine Sayilacak Mühendislik veya Mimarlik Bölümleri: Is deneyimi

yeterligi hesaplamalarinda is deneyimi yerine  sunulacak diplomanin, hangi mühendislik veya

mimarlik bölümlerine ait olacagini yazin. Bu seçenek sadece Yapim Ihalelerinde aktif olur.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Önyeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü" ihalelerde olusur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.
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4.1.2.5.1  İhale için Benzer İş Seçimi

Benzer is grubuna ait islerin listesini görmek için grup ismi basindaki  [+] dügmesine basin (

) gruba ait islerin listesi açilir. Is deneyimi yeterligi

hesaplamalarinda gösterilebilecek benzer isi fare ile çift  tiklayarak seçin.

Örnek :

Grubu kapatmak için grup isimin basindaki [ - ] dügmesine basin.

 Benzer is seçme islemini iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Akit isi benzer is olarak seçer ve pencereyi kapatir.

4.1.2.6 Kredi Mektubu/Ciro

Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulü Ihalelerde ve Pazarlik Usulü 21/a-d-e Bendine Göre Olan

Ihalelerde:

   ve/veya  seçeneklerinden birisini isaretlediginizde ihale

konusu is ile ilgili olarak yeterlik hesaplamalarinda dikkate alinacak kredi mektubu ve ciro tutarini

tanimlayacaginiz  dügmesi olusur.

Isin niteligine uygun ve yaklasik maliyetle uyumlu olmak üzere ihale konusu is için istenen kredi

mektubu tutarini yazin. Bu bölüm Ekonomik ve Mali Belgeler penceresinde

 seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur.
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Isin niteligine uygun ve yaklasik maliyetle uyumlu olmak üzere ihale konusu is için istenen toplam

ciro ve Ihale Konusu Ciro tutarlarini yazin. Istenen Toplam Ciro ve Istenen Ihale Konusu Ciro

pencereleri Ekonomik ve Mali Belgeler penceresinde  seçenegi isaretli oldugu zaman

aktif olur.

 Ihale konusu is için istenecek belgeleri ve yeterlik kriterlerinin

tanimlandigi Istenecek Belgeler Yeterlik Kriteleri penceresini açar.

 Is deneyimi yeterligi hesaplamasinda gösterilecek benzer isleri ve

istenen benzer is oranini tanimlayacaginiz Is Deneyim Orani / Benzer Isler bölümünü açar. Bu

dügme Mesleki ve Teknik Belgeler penceresinde  seçenegi isaretli oldugu

zaman aktif olur.

NOT : Is Deneyim Orani / Benzer Isler bölümü "Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulü" ihalelerde

Ihale Asamasi bölümde  seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur, Ön

Yeterlik Asamasinda isaretlendiginde aktif olmaz.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Önyeterlik Sartnamesini olusturur. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü" ihalelerde olusur.

Pencereyi kapatir.
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4.1.3 Standart Formlar / İhale Dokümanı Kapsamı

Ihale dokümani kapsaminda;

- Istenmesi zorunlu belgelere ait standart fomlar seçili olarak gelir ( ) ve bu

formlarin seçim isaretini kaldiramazsiniz.

- Isteyemeyeceginiz belgelerin yanindaki onay kutusu pasif olur ( ) ve bu belgeleri seçemezsiniz.

 Analizlerin verilmesini istediginiz formatinda

standart formlarla birlikte verilmesini istiyorsaniz bu seçenegi isaretleyin, analiz formatini

vermeyecekseniz bu seçenegi bos birakin.

Ön yeterlik asamasinda istenecek belgelere iliskin standart formlari tanimlayacaginiz

bölümü açar. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulüne" göre çikilan ihalelerde aktif olur.

Ihale asamasinda istenecek belgelere iliskin standart formlari tanimlayacaginiz bölümü açar.

 Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulüne" göre çikilan ihalelerde aktif olur.

Yeterlik asamasinda istenecek belgelere iliskin standart formlari tanimlayacaginiz bölümü

açar.  Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine göre çikilan ihalelerde aktif olur.

Mali teklif asamasinda istenecek belgelere iliskin standart formlari tanimlayacaginiz bölümü

açar.  Bu dügme "Pazarlik Usulü 21 a/d/e" bendine göre çikilan ihalelerde aktif olur.
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 Ihale doküman kapsamini gösteren pencereyi açar.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Standart formlar listesindeki seçili tüm formlari word dokümani olarak

olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur, bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde olusur.

 Önceki pencereye geçer

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.3.1 İhale Doküman Kapsamı

Pencerede ihale dokümani kapsaminda verilecek dokümanlari listesi yer alir. Belge isimleri üzerinde

yapmak istediginiz düzenleme ve degisiklikleri pencere üzerinde direkt gerçeklestirebilirsiniz.

 Listeyi orjinalinden tekrar olusturur. Istencek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

penceresinde belge seçimi gerçeklestirdiginizde pencereyi mutlaka yenilemeniz gerekir.

NOT : "Yenile" dügmesine bastiginizda program listeyi orjinalinden tekrar yükleyeceginden liste

üzerinde yaptiginiz ekleme ve düzenlemeler iptal olur.

Ihale doküman kapsaminda istenecek yeni bir belge eklemeniz için pencerede bos bir satir

olusturur.

Aktif dokümani siler.
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Ön yeterlik asamasina iliskin ihale doküman kapsamini gösterir ve üzerinde islem yapmanizi

saglar.

Ihale asamasina iliskin ihale doküman kapsamini gösterir ve üzerinde islem yapmanizi

saglar.

NOT : Ön Yeterlik Asamasi ve Ihale Asamasi bölümleri "Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulü"

ihalelerde olusur. Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulü ihalelerde ihale doküman kapsami ile ilgili

islemleri Ön Yeterlik ve Ihale Asamasi için ayri ayri gerçeklestirmeniz gerekir.

Yeterlik asamasina iliskin ihale doküman kapsamini gösterir ve üzerinde islem yapmanizi

saglar.

Mali teklif asamasina iliskin ihale doküman kapsamini gösterir ve üzerinde islem yapmanizi

saglar.

NOT : Yeterlik Asamasi ve Mali Teklif Asamasi dügmeleri "Pazarlik Usulü" ihalelerde olusur.

Pazarlik Usulü ihalelerde ihale dokümankapsami ile ilgili islemleri Yeterlik ve Mali Teklif asamasi için

ayri ayri gerçeklestirmeniz gerekir.

NOT : Idari sartname olusturulmadan önce, Ihale Doküman Kapsami listesi otomatik olarak

yenilenir. Eger kullanici bu listeye elle bir ekleme yapmissa, "Yenile" komutu kullanicinin elle ekledigi

belgelerin silinmemesi amaciyla çalismayacagindan, asagidaki uyari mesaji gelir. Bu durumda Ihale

Doküman Kapsami listesinin tekrar kontrol edilmesi önerilir.
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 Programa kayitli dokümanlardan doküman eklemeniz için

Doküman Listesi penceresini açar. Bu dügme hizmet ve mal alim ihalelerinde aktif olur.

 Doküman Içerik Listesi raporunu olusturur.

 Standart formlar listesindeki seçili tüm formlari word dokümani olarak

olusturur.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Önyeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü" ihalelerde olusur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.4 Teslimat, Muayene ve Kabul

Isin Yapilacagi-Malin Teslim Edilecegi

- Yer / Yerler: Malin teslim edilecegi yer/yerlerin adreslerini yazin.
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- Tarih / Tarihler: Malin teslimatinin gerçeklestirilecegi tarih/tarihleri yazin.

- Teslim Etme / Teslim Alma Sekil ve Sartlari: Ihale konusu mallarin teslim edilmesi / alinmasi ile

ilgili idari sartnamede belirtmek istediginiz sartlari direkt yazin yada  dügmesine basarak

programa tanimli hazir metinlerden seçin.

Ilgili alana iliskin yapilacak açiklamayi programa tanimli hazir metinlerden seçmeniz

için Metin Seçimi penceresini açar.

Penceredeki metni siler.

Yüklenicinin Teslim Programi : Ihale konusu mal alim isi ile ilgili yüklenicinin teslim programini

direkt yazin yada  dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden seçin.

Muayene ve Kabul Sekli ve Sartlari : Ihale konusu mallarin muayene ve kabulün

gerçeklestirilmesi ile ilgili idari sartnamede yer alacak sartlari direkt yazin yada  dügmesine

basarak programa tanimli hazir metinlerden seçin.

Geçici Kabul Yapilacak mi? : Mallarin teslimatinda geçici kabul yapilacaksa 

seçenegini yapilmayacaksa  seçenegini isaretleyin.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Önyeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme sadece "Belli Istekliler

Arasinda Ihale Usulü" ihalelerde aktif olur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.4.1 Metin Seçimi

Bu pencerede metinler üzerinde herhangi bir degisiklik ve islem gerçeklestiremezsiniz. Hazir metin

olusturulmasi islemi ile ilgili ayrintili bilgi için Hazir Metinler bölümüne bakin.

Açiklama olarak kullanacaginiz metni pencerede fare ile seçin ve  dügmesine
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basin.

 Seçili metni penceredeki ilgili yere aktarir.

 Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

4.1.5 Çalıştırılacak Personel

Personel Çalistirilmasina Dayali Hizmet Alimi mi?: Bu bölüm Yeni Ihale Girisi

penceresinde  bölümünde

yaptiginiz seçime bagli olarak otomatik gelir ve degistirilemez.

Penceredeki veri giris bölümleri "Evet" seçenegi isaretliyken aktif olur.

Çalistirilacak Personel penceresi kendi içerisinde üç alt pencereden olusur. Bunlar;

1. Isçilik

2. Yemek Yol

3. Malzeme

4.1.5.1 İşçilik

Bu Iste Çalisacak Toplam Personel Sayisi Bellidir: Ihale konusu iste çalistirilacak toplam

personel sayisi belli ise   kutusunu isaretleyin, belli degil ise onay kutusunu bos birakin.

- Toplam Personel Sayisi: Ihale konusu iste çalistirilacak toplam personel sayisini yazin.

- Is Kazalari Ile Meslek Hastaliklari Sigortasi Prim Orani: Prim oranini direk yazin yada 

dügmesini kullanarak belirtin.

Vasifli Personel Çalistirilacak : Ihale konusu iste vasifli personel çalistirilacaksa  kutusunu

isaretleyin ve çalistirilacak personelin bilgilerini tanimlayin. 

Vasifli personele iliskin görev tanimlamasi yapacaginiz bos bir satir açar.

Seçili personel görev tanimi ve ücret bilgisini siler.

Personel görev tanimi ve ücret bilgisini pencerede olusan 

satira direk yazin. Ücret bölümüne vasifli personelin ücretinin brüt asgari ücretten yüzde (%) kaç

fazla olacaginin oranini girin.

Fazla Mesai Yaptirilacak: Ihale konusu iste, personele fazla mesai yaptirilmasi öngörülüyor ise

 kutusunu isaretleyin ve isin gerçeklestirilmesinde uygulanacak Toplam Mesai Süresini saat
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cinsinden yazin.

Resmi, Dini Bayram veya Yilbasi Günü Çalisma Yaptirilacak: Ihale konusu isin

gerçeklestirilmesinde resmi tatillerde, dini bayramlarda veya yilbasinda personel çalistirilacaksa

onay kutusunu  isaretleyin ve çalistirilacak personele iliskin bilgileri pencereye tanimlayin.

1. Vasifsiz Personel Çalistirilacak: Belirtilen tatil günlerinde vasifsiz personel çalistirilacaksa onay

kutusunu  isaretleyin.

- Kaç Gün Çalisilacak: Personelin çalisacagi tatil günü sayisini direkt yazin yada 

dügmesini kullanarak belirtin.

- Kaç Kisi Çalisacak: Tatil süresi içerisinde çalisacak vasifsiz personel sayisini direkt yazin

yada  dügmesini kullanarak belirtin.

- Ücrete Iliskin Açiklama: Tatil süreci içerisinde çalisacak personele ödenecek günlük

ücrete iliskin açiklamalari direk yazin yada  dügmesine basarak programa tanimli hazir

metinlerden seçin.

2. Vasifli Personel Çalistirilacak: Belirtilen tatil günlerinde vasifli personel çalistirilacaksa onay

kutusunu  isaretleyin.

- Kaç Gün Çalisilacak : Personelin çalisacagi tatil günü sayisini direkt yazin yada 

dügmesini kullanarak belirtin.

- Kaç Kisi Çalisacak : Tatil süresi içerisinde çalisacak vasifli personel sayisini direkt yazin

yada  dügmesini kullanarak belirtin.

- Ücrete Iliskin Açiklama : Tatil süreci içerisinde çalisacak personele ödenecek günlük

ücrete iliskin açiklamalari direk yazin yada   dügmesine basarak programa tanimli hazir

metinlerden seçin.

 Çalistirilacak personelin yemek, yol ve giyecek giderleri ile ilgili bilgileri

tanimlayacaginiz Yemek Yol bölümünü açar.

 Yüklenici tarafindan karsilanacak malzeme giderleri ve teklif fiyata dahil diger

giderleri tanimlayacaginiz Malzeme bölümünü açar.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulünde aktif olur.
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 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.5.2 Yemek Yol

Yemek Giderleri Istekli Tarafindan Karsilanacak
Personel yemek giderleri istekli firma tarafindan karsilanacak ise 

 seçenegini isaretleyin, yemek giderleri üstlenici

firma tarafindan karsilanmayacak ise bu seçenegi bos birakin.

- Ayda Kaç Gün Ödenecek: Personel yemek giderlerinin karsilanacagi gün sayisini direkt yazin

yada  dügmesine basarak belirtin.

Çalistirilacak personelin yemek giderleri firma tarafindan kisilere nakit para ödenerek

gerçeklestirilecek ise  seçenegini isaretleyin ve Günlük Brüt Tutar bölümüne

günlük ödenecek yemek gideri tutarini yazin.

Yemek giderleri firma tarafindan parasal tutar olarak degilde ayni olarak (tabldot yemek vb.)

karsilanacak ise  seçenegini isaretleyin ve veri giris  alanina yemek ihtiyacinin

karsilanmasina iliskin açiklamalari yazin.

Yol Giderleri Istekli Tarafindan Karsilanacak
Personel ulasim giderleri istekli firma tarafindan karsilanacak ise 

 seçenegini isaretleyin, ulasim giderleri üstlenici firma

tarafindan karsilanmayacak ise bu seçenegi bos birakin.

- Ayda Kaç Gün Ödenecek : Ulasim giderlerinin karsilanacagi gün sayisini direkt yazin yada 

dügmesine basarak belirtin.

Çalistirilacak personelin ulasim giderleri firma tarafindan kisilere nakit para ödenerek karsilanacak

ise  seçenegini isaretleyin ve Günlük Brüt Tutar bölümüne günlük nakit

olarak ödenecek ulasim gideri tutarini yazin.

Ulasim giderleri firma tarafindan parasal olarak degilde ayni bir biçimde (servis vb.) karsilanacak

ise  seçenegini isaretleyin ve veri giris alanina yol masrafinin ayni olarak

ödenmesine iliskin açiklamalari yazin.

Giyecek Giderleri Istekli Tarafindan Karsilanacak
Ihale konusu iste çalistirilicak personelin is kiyafetleri istekli firma tarafindan karsilanacak ise 

 seçenegini isaretleyin. Istekli firma giyecek

giderlerini karsilamayacak ise bu seçenegi bos birakin.
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Giyecek bilgisi tanimlamaniz için pencerede bos bir satir açar.

Seçili giyecek ve bilgilerini siler.

Giyecek bilgilerini 

satirina direkt olarak yazin yada Giyecek Adi satirna fare ile basin ve satirda olusan  dügmesine

kullanarak programa tanimli malzemelerden seçin. Malzeme tanimlama ile ilgili detayli bilgi için 

Malzeme Tanimlari bölümüne bakin.

 Çalistirilacak personelin sayisi, fazla mesai, tatil günü çalisma ile ilgili bilgileri

tanimlayacaginiz Isçilik bölümünü açar.

 Yüklenici tarafindan karsilanacak malzeme giderleri ve teklif fiyata dahil diger

giderleri tanimlayacaginiz Malzeme bölümünü açar.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulünde aktif olur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.5.3 Malzeme

Malzeme Giderleri Istekli Tarafindan Karsilanacak
Ihale konusu isin gerçeklestirilmesinde kullanilacak olan ve yüklenici firma tarafindan karsilanmasi

gereken malzeme giderleri var ise  seçenegini

isaretleyin  ve teklif fiyata dahil olmasi gereken malzeme giderlerini penceredeki veri giris alanina

tanimlayin.
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Teklif Fiyata Dahil Diger Giderler
Yüklenici tarafindan karsilanmasi gereken diger giderler var ise 

 seçenegini isaretleyin ve teklif fiyata dahil olmasi gereken 

diger giderleri penceredeki veri giris alanina tanimlayin.

 Çalistirilacak personelin sayisi, fazla mesai, tatil günü çalisma ile ilgili bilgileri

tanimlayacaginiz Isçilik bölümünü açar.

 Yüklenici tarafindan karsilanacak malzeme giderleri ve teklif fiyata dahil diger

giderleri tanimlayacaginiz Malzeme bölümünü açar.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulünde aktif olur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.6 Diğer Tanımlar

Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar : Sözlesmenin uygulanmasi sirasinda ilgili mevzuat

geregince ödenecek giderlerden teklif fiyata dahil olanlari fare ile isaretleyerek (  ) belirtin.

Pencereyi ilk açtiginizda teklif fiyatina dahil olan masraflar seçili olarak ( 

) gelir.

(Varsa)Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflara Iliskin Açiklama : Teklif fiyata dahil olan ve

yukarida sayilmayan diger masraflari pencereye direk yazin yada  dügmesine basarak

programa tanimli hazir metinler arasindan seçin.

 Veri giris alaninda yer alan bilgileri siler.

Isin Yapilacagi Yer Görülecek mi? : Isin yapilacagi yer istekli firma tarafindan görülecek ise

 seçenegini, görülmeyecek ise  seçenegini isaretleyin.
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Kismi Kabul Yapilabilir mi?: Ihale konusu iste kismi kabul yapilacaksa  seçenegini,

yapilmayacaksa  seçenegini isaretleyin.

Kismi kabul yapilacak is kisimlarini tanimlamaniz için pencerede bos bir satir olusturur.

Kismi kabule ait bilgileri bu satira direk yazin.

 

Seçili is kisimini siler.

- Kismi Gecikme Cezasi Orani: Is kisimlarinin belirlenen tarihte tamamlanamamasi durumunda

sözlesme bedelindeki agirlik oraninda uygulanacak kismi gecikme cezasini;

Oran % (Yüzde) olarak belirtmek için  seçenegini isaretleyin ve veri giris alanina

ceza oranini direk yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

Tutar olarak belirtmek için  seçenegini isaretleyin ve veri giris alanina ceza tutarini

yazin.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale usulü ihalelerde aktif olur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.7 İşin Süresi, Gecikme Cezası

YAPIM IHALELERI

Isin Yapilacagi Yer : Ihale konusu isin yapilacagi adresi yazin. Ihale Onay Bilgileri penceresinde

tanimladiginiz isin yapilacagi yer bilgisi otomatik olarak gelir.



81DOKÜMAN VE İLAN

© AMP YAZILIM

Sözlesmenin imzalanmasindan veya tescilin teblig tarihinden itibaren kaç gün sonra ise

baslanacagini  bölümüne direkt yazin yada  dügmelerini

kullanarak belirtin.

Isin Süresi: Ihale konusu isin süresini takvim günü olarak direkt yazin yada  dügmelerini

kullanarak belirtin.

Gecikme Halinde Verilecek Ihtar Süresi: Isi süresinde bitirilemedigi durumda yükleniciye

verilecek ihtar süresini yazin. Bu süre 10 günden az olamaz.

Gecikme Cezasi : Yüklenicinin isi süresinde bitirmemesi durumunda gecikilen her takvim günü için

sözlesme bedeline göre uygulanacak gecikme cezasi oranini direkt yazin yada  dügmelerini

kullanarak belirtin. Bu alana yasal olarak belirtilen degerler disinda bir deger tanimlayamazsiniz.

Bu Isin Fen Noktasinda Çalisilmayacak Günleri

Baslangiç / Bitis (Gün/Ay): Iklim sartlari nedeni ile çalisilmayacak günlerin baslangiç ve bitis

tarihini belirtmek için  dügmesine basin açilan listeden günü ve ayi seçin.

Gün Toplam: Baslangiç ve Bitis tarihleri arasindaki toplam gün sayisini belirtin.

Gün toplam sayisini hesaplayabilmeniz için Tarih Araligi Hesaplama penceresini açar.

Tanimli gün ve ay bilgisini siler.

Kismi Kabul Yapilacak mi?: Ihale konusu isin yapim sürecinde kismi kabul yapilacaksa 

seçenegini, yapilamacaksa  seçenegini isaretleyin.

Kismi Kabule iliskin "Is Kisimlari, Bitirme Tarihleri ve Sözlesme Bedelindeki Agirligi (%)"

bilgilerini tanimlamaniz için pencerede bos bir satir olusturur. Kismi kabul bilgilerini olusan bu satira

direkt tanimlayabilirsiniz. Bu dügme kismi kabul yapilacaksa aktif olur. 

Kismi kabul yapilacak seçili is kisimini ve bilgilerini siler.

Kismi Gecikme Cezasi Orani : Is kisimlarinin teslimatinin gecikmesi halinde sözlesme

bedelindeki agirlik oranina uygulanacak kismi gecikme cezasi oranini direkt yazin yada 

dügmesini kullanarak belirtin. Bu alana yasal olarak belirtilen oran disinda her hangi bir rakam

giremezsiniz. Bu bölüm Kismi Kabul Yapilacak mi? sorusun da "Evet" seçenegi isaretlendigi zaman

aktif olur.

Genisletilmis Bakim Devresi Teminatinin Kapsami: Yüklenici firmanin geçici kabul

tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye iliskin genisletilmis bakim devresi teminati



82 AMP İHALE OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU

© AMP YAZILIM

kapsaminda yaptirmasi zorunlu sigortalari pencereye direk yazin yada  dügmesine basarak

tanimli hazir metinlerden seçin.

Veri giris alanindaki bilgileri siler.

HIZMET ALIM IHALELERI

Isin Yapilacagi Yer : Ihale konusu isin yapilacagi adresi yazin.

Yer Teslimi Yapilacak mi?: Yükleniciye yer teslimi yapilarak ise baslanacaksa 

 seçenegini, yer teslimi yapilmayacaksa  seçenegini isaretleyin.

Ise Baslama Tarihi Belli mi? : Ihale konusu hizmet alim isinin baslama tarihi

- Belli ise  seçenegini isaretleyin ve isin baslangiç ve bitis tarihlerini girin.

Baslama / Bitis Tarihi : Ihale konusu hizmet isinin baslangiç ve bitis tarihlerini direkt yazin

yada  dügmesine basarak açilan takvim penceresinden tarihi seçin. Bu bölüm isin

baslangiç tarihi belli ise aktif olur.

- Belli degil ise  seçenegini isaretleyin ve sözlesmenin imza tarihi veya tescilin tebligi

tarihinden itibaren kaç gün içinde ise baslanacagini yazin.

Sözlesmenin imzalanmasindan veya tescilin teblig tarihinden itibaren kaç gün sonra ise

baslanacagini  bölümüne direkt yazin yada  

dügmelerini kullanarak belirtin. Bu bölüm isin baslangiç ve bitis tarihleri belli degil ise aktif

olur.

Isin Süresi: Isin yapiminin tamamlanacagi takvim günü süresini direkt yazin yada  dügmelerini

kullanarak belirtin.

Isin süresini hesaplayabilmeniz için Tarih Araligi Hesaplama penceresini açar. Ise baslama

tarihinin belli oldugu ihalelerde belirttiginiz baslama ve bitis tarihleri otomatik olarak Tarih Araligi

Hesaplama penceresine aktarilir ve pencereyi kapattiginizda belirttiginiz iki tarih arasindaki gün

sayisi Isin Süresi bölümüne aktarilir.

Gecikme Halinde Verilecek Ihtar Süresi: Isin belirtilen sürede bitirilememesi durumunda

verilecek ihtar süresini 10 günden az olmamak üzere belirtin.

Gecikme Cezasi: Isin belirtilen sürede bitirilememesi durumunda uygulanacak gecikme cezasini 

- Oran % (Yüzde) olarak belirtmek için  seçenegini isaretleyin ve veri giris alanina

ceza oranini direk yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

- Tutar olarak belirtmek için  seçenegini isaretleyin ve veri giris alanina ceza

tutarini yazin.

Cezalar ve Kesintiler: Uygulanacak ceza ve kesintilere iliskin açiklamalari veri giris alana direk
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tanimlayin yada  dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden seçin.

Veri girs alanindaki bilgileri siler

MAL ALIM IHALELERI

Malin Teslim Süresi: Yer teslimi yapildigi tarihten itibaren ihale konusu mallarin kuruma teslim

edilecegi süreyi direk yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

Gecikme Halinde
- Verilecek Ihtar Süresi: Ihale konusu mallarin teslimatinin belirtilen tarihte gerçeklesmemesi

durumunda firmaya verilecek ihtar süresini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

- Ihtar Süresinde Uygulanacak Gecikme Cezasi: Mallarin teslimatin gecikmesi durumunda

teslimatin gerçeklestirilmesine kadar geçecek ihtar süresi içerisinde uygulanacak gecikme cezasI

oranini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.8 Yıllık Ödenek Dilimleri

Ödenek Tutari Belirtilecek mi?: Yillara ait ödenek dilimlerine iliskin ödenek tutarlari

belirtilecekse  seçenegini, belirtilmeyecekse  seçenegini isaretleyin. Evet

seçenegini isaretlediginizde pencerede ödenek tutari bilgisini tanimlayacaginiz yeni bir sütun olusur.

Is için planlanan yillik Ödenek Dilimi (%) ve varsa Ödenek Tutarini girmeniz için yeni bir yil

olusturur. Yillik ödenek dilimi yüzdesini ve ödenek tutarini pencerede olusan 
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 bölümüne direkt olarak yazin.

Aktif yil ve ödenek dilimi bilgisini siler.

Idari sartnameyi olusturur.

Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler

Arasinda Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.9 Yıllık Ödenek ve Karma Teklif Bilgileri

NOT: Bu pencere karma teklif verilen yapim ihalalerinde aktif olur.

Ödenek Tutari Belirtilecek mi?: Yillara ait ödenek dilimlerine iliskin ödenek tutarlari

belirtilecekse  seçenegini, belirtilmeyecekse  seçenegini isaretleyin. Evet

seçenegini isaretlediginizde pencerede ödenek tutari bilgisini tanimlayacaginiz yeni bir sütun olusur.

Is için planlanan yillik Ödenek Dilimi (%) ve varsa Ödenek Tutarini girmeniz için yeni bir yil

olusturur. Yillik ödenek dilimi yüzdesini ve ödenek tutarini pencerede olusan 

 bölümüne direkt olarak yazin.

Aktif yil ve ödenek dilimi bilgisini siler.

Karma Teklifin

- Anahtar Teslim Götürü Bedel Üzerinden Verilecek Is Kisimlari

- Teklif Birim Fiyat Seklinde Verilecek Is Kisimlari
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Bilgilerini penceredeki ilgili bosluklara yazin.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.10 Fiyat Dışı Unsurlar

Ekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenmesinde fiyatla birlikte dikkate alinacak fiyat disi

unsurlari penceredeki veri giris bölümüne direkt yazin yada  dügmesine basarak programa

tanimli hazir metinlerden seçin. Hazir metin tanimlama ile ilgili ayrintili bilgi için Hazir Metinler

bölümüne bakin.

 Dügmesine bastiginizda programa tanimli hazir metinlerin oldugu Hazir Metinler penceresi

açilir.

- Konuyla ilgili programa tanimli birden fazla metin varsa kullanacaginiz metni seçmek için

 dügmesine basin ve açilan listeden kullanacaginiz metni seçin.

- Metni kullanmak üzere seçer

- Metin seçme islemini iptal eder.

Veri giris alanindaki tanimli bilgileri siler.

Bu Maddeyi Bos Birakmak Istiyorum: Idari Sarnamede yer alan Fiyat Disi Unsurlar

maddesini bos birakmak istiyorsaniz  kutusunu isaretleyin. Bu seçenek Mal Alim ihalelerinde aktif

olur.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.
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 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.11 Alternatif Tekliflerin Değerlendirilmesi

Ihale konusu mallarla ilgili firmalarin verecekleri alternatif tekliflerin degerlendirilmesine iliskin

hususlari direkt yazin yada  dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden seçin.

Hazir metin tanimlama ile ilgili ayrintili bilgi için Hazir Metinler bölümüne bakin.

Veri giris alanindaki tanimli bilgileri siler.

 Idari Sartnameyi olusturur.

 Ön Yeterlik Sartnamesinin olusturur. Bu dügme "Belli Istekliler Arasinda

Ihala Usulü" ihalelerde aktif olur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.12 Fiyat Farkı Katsayıları

YAPIM IHALELERINDE

Uygulanacak Fiyat Farki Katsayilari :

Fiyat farki hesaplamasinda agirlik katsayilari kullanilacaksa  seçenegini

isaretleyin ve "a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c" agirlik katsayi oranlarini girin. 
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NOT : Agirlik katsayilari oranlari toplami 1 (bir) olmalidir.

Fiyat farki hesaplamasi TEFE "Genel" endeksine göre yapilacaksa 

 seçenegini isaretleyin.

HIZMET ALIM IHALELERINDE

Uygulanacak Fiyat Farki Maddesi :

Fiyat farki uygulamasinin yapilacagi maddeyi fare ile isaretleyerek belirtin. Yaptiginiz seçime bagli

olarak pencerede veri giris alani olusur.

 Fiyat farki a1, a2, b1, b2, c ve d katsayi oranlarini karsilarindaki 

bölümüne direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

NOT : Agirlik katsayilari oranlari toplami 1 (bir) olmalidir.

506 Sayili SSK'ya Tabili Personel Sayisi: Personel sayisini direkt yazin yada  dügmelerini

kullanarak belirtin.

Günlük Çalisma Saati: Günlük çalisma saatini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

Idari Sartname ve Sözlesme Tasarisinda "Fiyat Farki Ödenmesi..." maddesi nasil

yazdirilsin?

- Idari sartnamde, fiyat farkina iliskin Md.6'dan - Md13'e kadar olan maddelerin tamaminin

yazilmasini istiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

- Idari sartnamede fiyat farkina iliskin "Uygulanacak Fiyat Farki Maddesi" bölümünde seçtiginiz

maddeye liskin sadece formüllerin yer almasini istiyorsaniz 

 seçenegini isaretleyin.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.

 Önceki pencereye geçer.
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 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

 Pencereyi kapatir.

4.1.13 Alt Yükleniciler

NOT: Bu pencerede sadece alt yükleniciler tarafindan yapilacak isin kisimlarinin tanimlanmasi

gerekir, alt yükleniciye ait bilgileri girilmez. Bu pencerede tanimlayacaginiz bilgiler sözlesme

tasarisinda gözükür.

Yeni bir is kismi tanimlamaniz için pencerede bos bir satir olusturur.

Aktif is kismi bilgilerini siler.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.

 Önceki sayfaya geçer.

 Sonraki sayfaya geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.14 Konsorsiyumlar

Isin Uzmanlik Gerektiren Kisimlari : Konsorsiyumlarin teklif verecegi isin uzmanlik gerektiren

kisimlarini yazin.

Bu Kisimlara Ait Benzer Isler (Varsa) : Konsorsiyumlarin teklif verecegi uzmanlik gerektiren

kisimlara ait benzer isleri yazin.

 Idari sartnameyi olusturur.
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 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.

 Önceki sayfaya geçer.

 Sonraki sayfaya geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.1.15 Şartnamedeki Diğer Hususlar

Sartnamedeki Diger Hususlar : Idari Sartname Diger Hususlar bölümünde belirtmek istediginiz

hususlari direkt yazin yada  dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden seçin.

Hazir metin tanimlama ile ilgili ayrintili bilgi için Hazir Metinler bölümüne bakin.

 Dügmesine bastiginizda programa tanimli hazir metinlerin oldugu Hazir Metinler penceresi

açilir.

- Konuyla ilgili programa tanimli birden fazla metin varsa kullanacaginiz metni seçmek için

 dügmesine basin ve açilan listeden kullanacaginiz metni seçin.

- Metni kullanmak üzere seçer

- Metin seçme islemini iptal eder.

Veri giris alanindaki tanimli bilgileri siler.

Sartnamedeki Diger Husulara Ilanda da Yer Verilecek mi? : "Sartnamedeki Diger

Hususlar" bölümünde belirtiginiz hususlarin ihale ilaninda da yer almasini istiyorsaniz 

seçenegini, ihale ilaninda yer almasini istemiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

Ilandaki Diger Hususlar: Ihale ilaninda belirtilecek diger hususlari direkt yazin yada 

dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden seçin. Hazir metin tanimlama ile ilgili

ayrintili bilgi için Hazir Metinler bölümüne bakin.

 Idari sartnameyi olusturur.

 Ön yeterlik sartnamesini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda

Ihale Usulü ihalelerde aktif olur.
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 Önceki pencereye geçer.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için bölümü

kilitleyerek kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

4.1.15.1 Belge Kontrol Uyarısı

Bu pencere Istenecek Belgeler Yeterlik Kriterleri penceresinde istenmesi kurumun insiyatifinde

olan belgelerden hiç birisi isaretlenmemisse ve Genel Ayarlar bölümünde Idari Sartname Belge

Kontrol Uyarisi Aktif seçeneginde Evet seçili ise açilir.

Uyarinin baska ihalelerinide tekrar gözükmesini istemiyorsaniz "Bu Uyariyi Gösterme" seçengi

yanindaki  kutuyu isaretleyin.

Istenecek belgelerle ilgili islemleri tekrar kontrol etmeniz için Istenecek

Belgeler Yeterlik Kriteri penceresini açar.

Bölümü kilitler ve ihale sürecine devam eder.

4.2 Sözleşme Tasarısı

Sözlesme tasarisinda yer alacak "Anlasmazliklarin çözümünde

yetkili mahkeme, ihale dokümanini olusturan belgeler arasinda öncelik siralamasi, hakedis

düzenleme araligi" vb. tanimlamalari yapmaniz için Genel Tanimlar penceresini açar.

Geçici kabul ile kesin kabul arasinda geçecek süreyi

tanimmlayacaginiz Teminat Süresi penceresini açar. Bu dügme sadece Yapim Ihalelerinde aktif

olur.

Montaj, isletmeye alma, egitim, bakim ve yedek parça gibi destek

hizmetlerine ait sartlari tanimlayacaginiz Montaj, Isletmeye Alma, Egitim penceresini açar. Bu

dügme Yapim ve Hizmet Alim ihalelerinde aktif olur, Mal Alim ihalelerinde olusmaz.

Ihale konusu iste çalistirilacak teknik personele iliskin bilgilerin



91DOKÜMAN VE İLAN

© AMP YAZILIM

tanimlandigi Teknik Personel penceresini açar. Bu dügme sadece Yapim Ihalelerinde aktif olur.

Ihale konusu hizmet alim isi ile ilgili garanti kosullari, sigorta, isin

teslim alinmasi vb. bilgileri tanimlayacaginiz Garanti, Sigorta, Kabul penceresini açar. Bu dügme

sadece Hizmet Alim Ihalelerinde aktif olur.

Bu dügme Mal Alim ihalelerinde aktif olur. Ihale konusu mallara

iliskin egitim sartlarini tanimlayacaginiz  Egitim penceresini açar.

Ihale konusu hizmet alim isi ile ilgili ödeme plani ve sartlarini

tanimlayacaginiz Ödeme Plani ve Sartlari penceresini açar. Bu dügme sadece Hizmet Alim

ihalelerinde aktif olur.

Kontrol teskilatinin görev ve yetkilerine iliskin farkli bir düzenleme

öngörülüyorsa bu düzenlemeleri tanimlayacaginiz Kontrol Teskilati Görev ve Yetkileri penceresini

açar. Bu dügme sadece Hizmet Alim ihalelerinde aktif olur.

Isin gerçeklestirilmesi sirasinda yüklenici ile birlikte kontrol teskilati

tarafindan tutulmasi öngörülen kayit ve tutanaklari tanimlayacaginiz  Isin Yürütülmesine Iliskin

Kayit ve Tutanaklar penceresini açar. Bu dügme sadece Hizmet Alim ihalelerinde aktif olur.

Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlari

tanimlayacaginiz Teslim, Muayene ve Kabul Islemleri penceresini açar. Bu dügme sadece Hizmet

Alim ihalelerinde aktif olur.

Fikri ve sinai mülkiyete konu olan hususlara iliskin sartlari

tanimlayacaginiz Fikri ve Sinai Mülkiyete Konu Olan Hususlar penceresini açar. Bu dügme

sadece Hizmet Alim ihalelerinde aktif olur.

Sözlesme tasarisinda yer alacak "Yüklenicinin Yükümlülükleri, Yeni

Model ve Dokümantasyon, Ambalajlama, Reklam Yasagi, Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklari, Sigorta ve

Idarenin Yükümlülükleri" ile ilgili maddeleri seçeceginiz Sözlesme Maddeleri Seçimi penceresini
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açar. Bu dügme sadece Mal Alim ihalelerinde aktif olur.

Ihale konusu mal alim isinin baslangiç tarih ile ilgili belirtmek

istediginiz açiklamalari yazacaginiz ve sözlesmenin süresini belirleyeceginiz  Ise Baslama Tarihi

Sözlesmenin Süresi penceresini açar. Bu dügme sadece Mal Alim ihalelerinde aktif olur.

Ödeme kosullari ve zamani, ödemenin kaç gün içinde yapilacagi,

ödemenin akredatif ile yapilip yapilamayacagini tanimlayacaginiz Ödeme Sekli ve Kosullari

penceresini açar. Bu dügme sadece Mal Alim ihalelerinde aktif olur.

 Sözlesme tasarisinda yer alacak Garanti, Bakim ve Onarima iliskin

bilgileri tanimlayacaginiz Garanti ve Bakim, Onarim penceresini açar. Bu dügme sadece Mal Alim

ihalelerinde aktif olur.

Sözlesme tasarisinda "Diger Hususlar" bölümünde yer alacak

hususlari tanimlayacaginiz Sözlesmedeki Diger Hususlar penceresini açar.

4.2.1 Genel Tanımlar

Anlasmazliklarin Çözümünde Yetkili Olacak Mahkeme veya Icra Dairesi:  Ihale konusu

isle ilgili idare ve firma arasinda olusabilecek anlasmazliklarin çözümünde yetkili olacak mahkeme

veya icra dairesini yazin. Antet / Tanimlar bölümünde mahkeme tanimladiysaniz tanimladiginiz

mahkeme bilgisi bu alana otomatik olarak gelir.

Hakedis Raporu Düzenleme Araligi (Gün): Hakedis raporlarinin düzenlenecegi gün araligi

periyodunu direkt yazin yada  dügmesini kullanarak belirtin. Bu bölüm Yapim Ihalelerinde aktif

olur.

Bir Ay Içinde Birden Fazla Hakedis Düzenlenebilir mi?: Ihale konusu isle ilgili olarak ayni

ay içerisinde birden fazla hakedis raporu düzenlenebilirse  seçenegini, düzenlenemezse

 seçenegini isaretleyin. Bu bölüm Yapim Ihalelerinde aktif olur.

Yüklenici Is Yerinde Geçici Tesis Kurdu mu? : Yüklenici ihale konusu mal alim isinin

gerçeklestirilmesi sürecinde is yerinde geçici bir tesis kurabilirse  seçenegini, kuramazsa

 seçenegini isaretleyin. Bu bölüm Mal Alim ihalelerinde aktif olur.

Idare, Kaç Gün Içinde Yüklenicinin Verdigi Is Programini Onaylar: Idarenin yüklenicinin

verecegi is programini onaylayacagi gün sayisini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak
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belirtin.

Ihale Dokümanini Olusturan Belgeler Arasinda Öncelik Siralamasi

Bu bölüm Mal ve Hizmet Alim ihalelerinde aktif olur, Yapim ihalelerinde olusmaz.

Seçili dokümani listede bir üst siraya tasir.

Seçili dokümani listede bir alt siraya tasir.

Liste üzerinde yaptiginiz degisiklikleri iptal ederek listeyi orjinal haline geri getirir,

listeyi orjinalinden tazeler.

Seçili dokümani siler.

Doküman Listesi penceresinden belge ekleyebileceginiz pencereyi açar.

NOT : Zorunlu belgelerin yerleri degistirilemez ve silinemez.

Is Yeri Teslimi Öngörülüyor mu?: Idari Sartnamede Isin Süresi Gecikme Cezasi penceresinde

"Yer Teslimi Yapilacak mi?" sorusuna verdiginiz cevap buraya otomatik olarak gelir ve

degistirilemez. (Bu bölüm Hizmet Alim ihalelerinde aktif olur.)

- Is Yeri Teslimine Iliskin Esaslar : Bu alan is yeri teslimi öngörülüyorsa aktif olur. Is yerinin

teslimine iliskin esaslari yazin.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Sonraki sayfaya geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.2 Teminat Süresi

Ihale konusu isin geçici kabulu yapildiktan sonra kesin kabulünün yapilabilmesi için aradan geçmesi

gereken süreyi (Ay) direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Önceki sayfaya geçer
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 Sonraki sayfaya geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.3 Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim

Ihale konusu is ile ilgili montaj, isletmeye alma, egitim, bakim ve yedek parça gibi destek

hizmetlerine ait sartlari pencereye direkt yazin yada  dügmesine basin ve programa tanimli

hazir metinlerden seçin. Hazir metin tanimlama ile ilgili ayrintili bilgi için Hazir Metinler bölümüne

bakin.

Penceredeki bilgileri siler.

 Dügmesine bastiginizda programa tanimli hazir metinleri gösteren Hazir Metinler penceresi

açilir.

- Konuyla ilgili programa tanimli birden fazla metin varsa kullanacaginiz metni seçmek için

 dügmesine basin ve açilan listeden kullanacaginiz metni seçin.

- Metni kullanmak üzere seçer

- Metin seçme islemini iptal eder.

 Önceki sayfaya geçer.

 Sonraki sayfaya geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.4 Teknik Personel

Teknik Personel Çalistirilacak mi?: Ihale konusu iste Teknik Personel çalistirilacaksa 

seçenegini, çalistirilmayacaksa  seçenegini isaretleyin. Penceredeki dügmeler ve veri giris

alanlari Evet seçenegini isaretlediginizde aktif olur.
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 Yeni bir teknik personel bilgisi tanimlamaniz için pencerede bos bir satir olusturur.

Olusan satira teknik personele iliskin "Pozisyonu, Meslek Unvani, Özelligi, Adet ve Bulundurmama

Cezasi" bilgilerini girin.

NOT: Bulundurmama Cezasini örnek olarak: "100 TL/Gün" olarak ya da "Sözlesme bedeli x %0,005/

Gün" seklinde belirtebilirsiniz.

 Aktif personel bilgilerini siler.

 Önceki sayfaya geçer.

 Sonraki sayfaya geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.5 Garanti, Sigorta, Kabul

Garanti Bilgileri

- Sözlesmede Garanti Süresi Öngörülüyor mu? : Yüklenici tarafindan gerçeklestirilen isler için ön

kabulden sonra belirli bir garanti süresi öngörülüyorsa  seçenegini, öngörülmüyorsa

 seçenegini isaretleyin.

- Garanti Süresi Girisi : Garanti süresi sabit bir zaman dilimi ise  seçenegini, sabit bir

süre degilse birden fazla zaman dilimi içeriyorsa  seçenegini isaretleyin.

- Garanti Süresi : Garantinin geçerli olacagi süreyi direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak

belirtin ve  dügmesine basarak garantinin geçerli oldugu zaman birimin seçin. Bu seçenek

Garanti Süresi Girisi bölümünde Sabit Süreli seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur.

- Garanti Süresi (Çoklu Süre Girisi) : Ihale konusu is ile ilgili garanti süresi birden fazla zaman

dilimi içeriyorsa bu tarihleri veri giris bölümüne direkt yazin. Bu seçenek Garanti Süresi Girisi

penceresinde Çoklu Süre seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur.

- (Varsa) Garanti Ile Ilgili Diger Hükümler : Garanti süresi, kosullari vb. durumlar ile ilgili

belirtmek istediginiz diger hükümleri yazin.
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Sigorta Gerekiyor mu? : Ihale konusu isin gerçeklestirilmesinde is ve is yerlerinin sigortalanmasi

gerekiyorsa  seçenegini; gerekmiyorsa  seçenegini isaretleyin.

- Uygulanacak Sigorta Türü veya Türleri Ile Teminat Limitleri : Bu bölüm sigorta gerekiyorsa

aktif olur. Uygulanacak sigorta türleri ve teminat limitleri ile ilgili bilgileri girin.

Isin Teslim Alinmasi ve Kabulü

- Isin Idarece Teslim Alinma Süresi : Ihale konusu isin tamamlanmasindan sonra idarece teslim

alinacagi süreyi is günü olarak  bölümüne direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak

belirtin.

- Isin Teslim Alinacagi Adres : Ihale konusu isin bitiminde teslim alinacagi adresi yazin. Idarenin

adres bilgisi bu alana otomatik olarak gelir.

- Isin Idarece Kabul Süresi : Isin teslim alinmasindan sonra idarece kabulünün yapilarak kesin

hesap raporunun olusturulacagi is günü süresini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak

belirtin.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.6 Ödeme Planı ve Şartları

Ödeme plani ve sartlari ile ilgili açiklamalari pencereye direkt yazin yada  dügmesine basarak

programa tanimli hazir metinlerden seçin.

Ödeme plani ve sartlari ile ilgili açiklamalari siler.

 Önceki pencereye geçer.
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 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.7 Kontrol Teşkilatı Görev ve Yetkileri

Kontrol teskilatinin görev ve yetkilerine iliskin farkli bir düzenleme ön görülmüyorsa 

seçenegini, öngörülüyorsa  seçenegini isaretleyin ve penceredeki veri giris alanina kontrol

teskilatinin görev ve yetkileri ile ilgili düzenlemeleri yazin. 

 Penceredeki bilgileri siler.

 Programa tanimli hazir metinlerden seçim yapmaniz için Hazir Metinler penceresi açilir.

- Konuyla ilgili programa tanimli birden fazla metin varsa kullanacaginiz metni seçmek için

 dügmesine basin ve açilan listeden kullanacaginiz metni seçin.

- Metni kullanmak üzere seçer

- Metin seçme islemini iptal eder.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.8 İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

Isin yürütülmesi sirasinda yüklenici ile birlikte kontrol teskilati tarafindan tutulmasi öngörülen kayit ve

tutanaklari penceredeki veri giris alanina direkt yazin yada  dügmesine basarak programa

tanimli hazir metinlerden seçin.
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Penceredeki bilgileri siler.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.9 Teslim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlari veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden seçin.

Penceredeki bilgileri siler.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.10 Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Husular

Fikri ve sinai mülkiyete konu olan hususlari penceredeki veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden seçin.

Penceredeki bilgileri siler.

 Önceki pencereye geçer.
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 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.11 Sözleşme Maddeleri Seçimi

Sözlesme tasarisinda yer almasini istediginiz maddeleri yanindaki onay kutusunu  isaretleyerek

belirtin. Pencerenin altinda bulunan "Madde Açiklamasi" bölümünde seçili madde ile ilgili

açiklamayi ve madde numarasini görebilirsiniz. Madde açiklamasi bölümünde herhangi bir

degisiklik yapamazsiniz.

(  ) Isareti maddenin altinda alt maddeler oldugunu belirtir, alt maddeleri görmek için fare ile 

dügmesine basin.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.11.1 Sözleşme Maddeleri Seçim Uyarısı

Bu pencerede Sözlesme Maddeleri Seçimi penceresinde hiç bir maddeyi seçmeden bölümü

kilitlemek istediginizde aktif olur.

 Sözlesme maddeleri seçimi penceresinde herhangi bir seçim

yapmadan çiktiginizda programin sizi uyarmasini istemiyorsaniz  kutusunu isaretleyin. Programin

madde seçimi konusunda herhangi bir uyarida bulunmasini istemiyorsaniz Araçlar/ Ayarlar ve

Tercihler/Genel Ayarlar penceresinde "Sözlesme Maddeleri Seçimi Kontrol Et Uyarisi Aktif"

sorusunda  seçenegini isaretleyin.
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Sözlesme maddelerini tekrar gözden geçirmeniz için Sözlesme Maddeleri

Seçimi penceresini açar.

Penceyi kapatir ve bölümü kilitleyerek ihale sürecine sonraki asamadan

devam eder.

4.2.12 İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin Süresi

Ise Baslama Tarihi Ile Ilgili Açiklama: Ihale konusu mal alim isinin baslama tarihi ile ilgili

belirtmek istediginiz açiklamalari yazin.

Sözlesme Süresi: Sözlesmenin geçerli oldugu süreyi  bölümüne direkt yazin yada 

dügmelerini kullanarak belirtin. Sözlesmenin geçerli olacagi zaman birimini belirtmek için 

dügmesine basin ve açilan listeden zaman birimini seçin.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.13 Ödeme Şekli ve Koşulları

Ödeme Kosullari ve Zamani: Ihale konusu mal alimi ile ilgili firmaya yapilacak ödemelerin

kosullarini ve zamanini direkt yazin yada  dügmesine basarak programa tanimli hazir

metinlerden seçin. Hazir metin tanimlama ile ilgili ayrintili bilgi için Hazir Metinler bölümüne bakin.

Veri giris alanindaki tanimli bilgileri siler.

Ödeme Kaç Gün Içinde Yapilacak: Ödemenin kaç gün içinde yapilacagini direkt yazin yada 

dügmelerini kullanarak belirtin.

Ödemeler Akredatifle mi Yapilacak?: Ödemeler akredatif ile yapilacak ise 

seçenegini, akredatif ile yapilmayacak ise  seçenegini isaretleyin.
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- Akredatif Ile Ilgili Sartlar: Ödemeler akredatif ile yapilacak ise ihrac edilen mallarin bedellerinin

ödenmesi konusunda yerine getirilmesi gereken sartlari yazin.

EK BILGI : Akreditif, ihraç edilen mallarin bedellerinin ödenmesi konusunda belirli sartlarin yerine

getirilmesinden sonra ödemenin yapilacagina iliskin bir çesit teminattir. Akreditifli ödeme sisteminin

temel dayanagi, ithalatçi ve ihracatçinin arasindaki para alisverisinde köprü görevi gören

bankalardir. Bir bankanin yazili olarak yükümlülüge girerek ödeme isleminde aracilik etmesi

gerekmektedir.

Ithalatçi ve ihracatçi arasinda yapilan satis sözlesmesinde yer alan kosullann hepsi ödemenin

yapilabilmesi için gerekli kosullari olusturmaktadir. Bunlar çogunlukla ticarete konu mallann

kalitesiyle ilgili teknik özellikleri, belli bir birim cinsinden miktari, birim fiyati, teslim sekli, paket

agirligi, nakliyesi, ödeme sekli gibi hususlari içermektedir.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.2.14 Garanti ve Bakım, Onarım

NOT: Penceredeki bilgiler Sözlesme Maddeleri Seçimi penceresinde

 seçenegi isaretli oldugunda aktif olur.

Garanti Bilgileri

- Sözlesmede Garanti Süresine Yer Verilecek mi?: Sözlesmede ihale konusu mallarin garanti

süreleri belirtilecek ise  seçenegini, belirtilmeyecek ise  seçenegini isaretleyin.

Garanti bilgileri ile ilgili diger alanlar "Evet" seçenegini isaretlediginizde aktif olur.

- Garanti Süresi Girisi: Ihale konusu mallarin tamami için sabit bir garanti süresi öngörülüyorsa

 seçenegini isaretleyin ve "Garanti Süresi"ni belirtin. Garanti süresi is kalemine göre

degisiklik gösteriyorsa  seçenegini isaretleyin ve "Garanti Süresi (Çoklu Süre Girisi)"

bilgilerini girin.

- Garanti Süresi: Garanti süresi zamanini direk yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.
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Garanti süresinin geçerli oldugu zaman birimini belirtmek için  dügmesine basin ve açilan

listeden zaman birimini seçin.

- Garanti Süresi (Çoklu Süre Girisi): Ihale konusu mallarla ilgili garanti sürelerini pencereye direkt

yazin yada  dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden seçin.

Veri alanindak bilgileri siler.

- Garanti Süresince Dogabilecek Giderler : Garanti süreci içerisinde mallarla ilgili olusacak

giderler yüklenici firmaya ait ise  seçenegini, idareye ait ise 

seçenegini isaretleyin.

Malin tamir süresi, ariza ve bakima iliskin asagida istenen bilgileri penceredeki 

 bölüme girin.

Garanti Servis ve Bakima Iliskin Farkli Bir Düzenleme Yapilacak mi?:  Sözlesmede garanti servis

ve bakima iliskin farkli bir düzenleme yapilacak ise  seçenegini isaretleyin ve veri giris

alanina  yapilan düzenlemeleri yazin. Farkli bir düzenleme yapilmayacaksa  seçenegini

isaretleyin.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.
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4.2.15 Eğitim

Egitim Bilgileri

- Yüklenici Egitim Verecek mi?: Yapilan mal alim isi sonrasinda firma alimi yapilan mallarla ilgili

kurum personeline egitim verecek ise  seçenegini, vermeyecek ise  seçenegini

isaretleyin. Egitim ile ilgili diger bölümler "Evet" seçenegini isaretlediginizde aktif olur.

- Egitim Sözlesme Bedeline Dahil mi?: Verilecek egitimin ücreti sözlesme bedeline dahil ise egitim

için firmaya ek bir ücret ödenmeyecek ise  seçenegini; sözlesme ücretine dahil degilse

firmaya egitim için ayrica ücret ödenecek ise  seçenegini isaretleyin ve Egitim Ücreti

bölümüne verilecek egitimin ücretini yazin.

- Egitim Sartlari: Egitimin gerçeklestirilmesi ile ilgili sartlari veri giris alanina direkt yazin yada 

dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden seçin. Hazir metin tanimlama ile ilgili

ayrintili bilgi için Hazir Metinler bölümüne bakin.

Veri giris alanindaki tanimli bilgileri siler.

Alim Konusu Mala Iliskin Dokümantasyon: Alinacak malin kurulum, kullanim ve bakimina

iliskin klavuzlarin sunulmasina yönelik düzenlemeleri yazin. Bu bölüm Sözlesme Maddeleri Seçimi

penceresinde  seçenegi isaretli oldugunda

aktif olur.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklari: Alinacak mal üzerindeki fikri ve/veya sinai mülkiyet konusu hak

veya eserleri buraya yazin. Bu bölüm Sözlesme Maddeleri Seçimi penceresinde

 seçenegi isaretli oldugunda aktif olur.

Sigorta: Mallarin sigortalanmasina iliskin bilgileri buraya yazin. Bu bölüm Sözlesme Maddeleri

Seçimi penceresinde  seçenegi isaretli oldugunda aktif olur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.
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4.2.16 Sözleşmedeki Diğer Hususlar

Ihale konusu is ile ilgili sözlesme tasarisinda belirtilmesini istediginiz diger hususlari penceredeki

veri giris alanina direkt yazin yada  dügmesine basarak programa tanimli hazir metinlerden

seçin. Hazir metin tanimlama ile ilgili ayrintili bilgi için Hazir Metinler bölümüne bakin.

Veri giris alanindaki tanimli bilgileri siler.

 Dügmesine bastiginizda programa tanimli hazir metinleri gösteren Hazir Metinler penceresi

açilir.

- Konuyla ilgili programa tanimli birden fazla metin varsa kullanacaginiz metni seçmek için

 dügmesine basin ve açilan listeden kullanacaginiz metni seçin.

- Metni kullanmak üzere seçer

- Metin seçme islemini iptal eder.

 Sözlesme tasarisini olusturur.

 Önceki sayfaya geçer.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için bölümü

kilitleyerek kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.3 İhale İlanı

Ilan Üst Yazi

- Yazisma Yapilacak Kurumun Adi: Ihale ilani üst yazisinin sunulacagi kurumun adini direkt yazin

yada  dügmesine basin ve programa tanimli listeden seçin.

- Ilana Gönderme Tarihi: Ilan üst yazisininin gönderilme tarihini direk yazin yada  dügmesine

basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

- Üst Yazi Içerigi: Ihale / Ön Yeterlik ilaninin yayinlanmasi ile ilgili üst yaziyi veri giris alanina direkt

yazin yada  dügmesine basin ve otomatik olarak olusturun.

- Yayinlanma Tarihleri: Ihale / Ön Yeterlik ilaninin yayinlanmasini istediginiz tarih araligini yazin.
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Ihale Ilaninizi Kamu Satinalma Platformu'na (KSP'ye) Nasil Aktaracaksiniz?

 Dügmesine basin

Programda girilen ihale ilan bilgileri, KSP'ye aktarilmak üzere,  klasörüne kaydolur.

Dosyalarin kaydedilecegi klasörün yerini Genel Ayarlar penceresinde belirlenir. 

www.kik.gov.tr adresinden KSP sayfasini açin. KSP Kullanici Adi ve Sifrenizi girin.

Ilan Islemleri / Ilan Hazirlama penceresini açin.

Ilan Hazirlama Modülünü açin ve dügmesine basin. Açilan pencereden "KIK Internet

Dosyalari" dosyasindan ihalenizi seçin.

Ilaniniz KSP'ye aktarildiktan sonra bilgilerinizi kontrol edin, tüm pencerelerine
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girin ve kontrol ettikten sonra ile isleminizi tamamlayin.

Ön Yeterlik ilanini olusturur. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulü

Ihalelerde aktif olur.

Ihale ilanini olusturur. Bu dügme Açik Ihale Usulü ihalelerde ve Pazarlik

Usulü Ihalelerde aktif olur.

Ihale / Ön Yeterlik ilaninin yayinlanmasi ile ilgili olusturulan üst yaziyi

olusturur.

Ihalenin yapilacagi tarihte ve yerde emniyet tedbiri alinmasi ile ilgili

dilekçeyi olusturur.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.4 Ön Yeterlik Zarfları

4.4.1 Ön Yeterlik Dokümanı Satın Alanlar

Ön yeterlik dokümani satin alan yeni bir firma ekler.

Ön yeterlik dokümani satin alan ve pencerede seçili olan firmanin bilgilerini

düzenlemenizi saglar.

Ön yeterlik dokümani satin alan aktif firmayi siler.

Istekli firmaya verilmek üzere tüm ön yeterlik belgelerini

bir klasör altinda toplayarak CD'ye yazdirmaya hazir hale getirir. Ön yeterlik belgelerinin

olusturulacagi klasörün yerini Genel Ayarlar bölümünde belirlersiniz.

Yeni bir zeyilname olusturmaniz, kayitli zeyilnameleri görmeniz ve

üzerlerinde düzenelemeler yapabilmeniz için Zeyilnameler penceresini açar.
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Yeni bir açiklama olusturmaniz, kayitli açiklamalari görmeniz ve üzerlerinde

düzenlemeler yapabilmeniz için Açiklamalar penceresini açar.

NOT : Ihale ilan süresinin 10 günden az oldugu ihalelerde zeyilname ve açiklama

düzenlenemeyeceginden program bu tip ihalelerde zeyilname ve açiklama düzenlemenize izin

vermez.

Olusturdugunuz her zeyilname ve açiklamayi tüm firmalara bildirmeniz gerekir. Bunun için

Zeyilname/Açiklama göndereceginiz firmayi listeden fare ile seçin ve ilgili zeyilname/açiklama

karsisinda bulunan satira  bilgilerini girin.

Ön yeterlik dokümani satin alan ve listede seçili olan firma için

"Dizi Pusulali Alindi" belgesini olusturur.

Ön yeterlik dokümanini satin alan firmalari gösteren rapor

olusturur.

Ön yeterlik dokümani satin alan ve pencerede seçili olan firmaya verilmek

üzere aktif zeyilnameyi olusturur. Bu dügme programda zeyilname olusturdugunuzda aktif olur.

NOT : Programda birden fazla zeyilname olusturulmus ise  dügmesine

bastiginizda pencerenin sol alt tarafindaki zeyilnameler bölümünde seçili olan zeyilname olusur.

Ön yeterlik dokümanini satin alan ve pencerede seçili olan firmaya verilmek

üzere seçili açiklamayi olusturur. Bu dügme programda açiklama olusturdugunuzda aktif olur.

NOT : Programda birden fazla açiklama olusturulmus ise  dügmesine

bastiginizda pencerenin sag alt tarafindaki açiklamalar bölümünde seçili olan açiklamanin raporu

olusur.

Ihale dokümaninin basim maliyetine iliskin tutanagi yazdirir.

Sonraki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.
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4.4.1.1 Ön Yeterlik Dokümanı Satın Alan Firma Bilgileri

Firma Kodu : Firmaya verceginiz, firmayi tanimlayici kuruma özgü kodu yazin. Bu bölüm yeni bir

firma tanimladiginizda ve penceredeki "Bu Firmayi Genel Firma Tanimlarina da Ekle" seçenegini

isaretlediginizde aktif olur.

T.C. Kimlik No: Türkiye Cumhuriyeti vatandasi gerçek kisi yüklenicilerin veya ortak girisimin

Türkiye Cumhuriyeti vatandasi gerçek kisi ortaklarinin T.C. Kimlik Numaralari yazin.

Vergi Kimlik No: Yerli istekli olan yüklenicilerin Vergi Kimlik Numarasini, yabanci yüklenicilerin ise

ilgili ülke vergi kayit bilgisini yazin.

 Programda Firma Tanimlari penceredesinde kaydettiginiz kayitli firmalar

arasindan, ihale dokümani satin alan firmayi seçmenizi saglar.

Firma Adi : Firmanin tam adini yazin.

Adresi  : Firmanin açik adresini yazin.

Firmaya ait ; 

Posta Kodu

Semt

Il

Ilçe

Tel Kod/No

Faks No

E-Posta

Internet adresi bilgilerini girin.

Firmanin bulundugu ili seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden ili seçin. Seçtiginiz ilin

sehirler arasi telefon kodu Tel Kod/No bölümüne otomatik olarak gelir.

Yerli Firma : Firma Türkiye Cumhuriyeti yasalarina göre kurulmus ise  kutusunu isaretleyin;

yabanci firma ise bu kutuyu bos birkin.

Ortak Girisim : Firma ihaleye ortak girisim olarak teklif verecek ise  kutusunu isaretleyin; ortak

girisim olarak teklif vermeyecekse bu kutuyu bos birakin.

Pilot Firmanin Ortaklik Orani : Ihaleye pilot ortak olarak girecek olan firmanin ortaklik oranini

direkt yazin yada  dügmeleri ile belirleyin. Bu bölüm  seçenegi isaretli oldugu

zaman aktif olur.

NOT : Firmalarin ortak girisim halinde ihaleye basvurmalari durumunda bu pencerede (Ön Yeterlik

Dokümanini Satin Alan Firma Bilgileri) tanimladiginiz firma pilot ortak olarak kaydedilir.
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Ortak girisimde yer alacak diger firmalari tanimlamanizi saglar. Bu dügme

 seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur.

E-Posta/Faksla Bildirimi Kabul Ediyormu?: Firma ihale ile ilgili yazismalarin kurum tarafinda

kendisine e-posta yada faks yoluyla da gönderilmesini kabul ediyorsa  seçenegini, kabul

etmiyorsa yazismalarin elden yada iadeli taahhütlü posta yoluyla gerçeklestirilmesini istiyorsa 

 seçenegini isaretleyin.

- E-Posta Adresine Bildirim: Firma yazismalarin E-Posta adresine gönderilmesini istiyorsa 

kutusunu isaretleyin.

- Faks Numarasina Bildirim: Firma yazismalarin faks olarak gönderilmesini istiyorsa  kutusunu

isaretleyin.

NOT:  Firma e-posta ve/veya faksla bildirimi kabul ettigini teklif mektubunda da belirtebilir. Bu

durumda Komsiyon Ilk Oturum asamasindan, kilitleri kaldirarak bu pencereye geri dönün ve gerekli

isaretlemeyi yapin.

Firma Dokümani Satin Aldi : Firma ön yeterlik dokümanini satin aldiysa  kutusunu

isaretleyin ve dokümanin satin alinmmasina iliskin bilgileri programa girin. Bu seçenek pencereyi

açtiginizda seçili olarak gelir. Firma dokümanlari satin almadiysa bu seçenegi bos birakin.

Dokümanin Satin Alindigi/Gönderildigi

- Tarih, Saat : Formu doldurdugunuz günün tarih ve saati otomatik olarak gelir. Bu alana

otomatik olarak gelen tarih ve saat bilgisi disinda bir tarih ve saat bilgisi girebilirsiniz. Tarih ve saati

dogrudan veri alanlarina girebileceginiz gibi tarihi  dügmesine basarak açilan takvim

penceresinden de seçebilirsiniz.

Tahsilat/Havale Bilgileri

- Belge Tarihi : Ihale dokümaninin satin alinmasi ile ilgili tahsilat tarihini direkt yazin yada 

dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

- Belge No : Tahsilat belge numarasini yazin.

Dokümani Satan Personel 

Sabit Göreviler bölümünde personel tanimlamasi yaptiginizda tanimladiginiz "Ihale Dokümani

Satan" personel bilgileri bu alana otomatik olarak gelir. Otomatik olarak gelen personelin disinda

bir personel bilgisi tanimlayacaksaniz;

- Ad Soyad : Dokümani satan personelin ad ve soyadini direkt yazin yada  dügmesine basin ve

programa tanimli personeller arasindan seçin.
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- Unvani : Personelin unvanini yazin, program tanimli personeller arasinda seçim yaptiginizda

unvani otomatik olarak gelir.

Ihale Dokümani CD Olarak Verildi : Ön yeterlik dokümanlari firmaya CD ortaminda da

verildiyse  seçenegini isaretleyin.

CD Seri No : Firmaya verilen Ön Yeterlik Dokümanlari CD'sinin seri numarasini yazin. Bu bölüm

doküman CD olarak verildi seçenegi isaretlendigi zaman aktif olur.

Firmaya ait bilgileri programa tanimladiktan sonra girdiginiz bilgileri kaydetmek ve pencereyi

kapatmak için  dügmesine bastiginizda firmaya verilecek "Dizi Pusulali Alindi

Belgesi"nin de olusturulmasini istiyorsaniz 

seçenegini isaretleyin. Raporu daha sonra bastiracaksaniz bu seçenegi bos birakin.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve firma seçimi yapmadan pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve firma seçimi yaparak pencereyi kapatir.

Pencereyi kapatir.

4.4.2 Ön Yeterlik Başvuru Zarfı Verenler

"Teklif Zarfi Teslim Etmeyen Istekliler" bölümünde seçili olan firmanin teklif girisini yapmak

için Ön Yeterlik Basvuru Zarfi Veren Firma Girisi penceresini açar.

"Teklif Zarfini Teslim Eden Istekliler" bölümünde seçili olan firmayi "Teklif Zarfi Teslim

Etmeyen Istekliler" bölümüne aktarir.

"Teklif Zarfini Teslim Eden Istekliler" bölümünde seçili olan firma

için "Ihale Teklif Zarfi Alindi Belgesi'ni olusturur.

Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulamayan ön yeterlik

teklifinin alinis zamanina iliskin tutanagi olusturur. Bu dügme teklif zarfi postada geciken firma varsa

ve pencerede seçili durumda ise aktif olur. Teklif zarfi postada geciken firmayi Ön Yeterlik Basvuru

Zarfi Veren Firma Girisi penceresinde tanimlarsiniz.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.
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Pencereyi kapatir.

4.4.2.1 Ön Yeterlik Başvuru Zarfı Veren Firma Girişi

Basvurunun Teslim Alindigi :

Formu doldurdugunuz tarih ve saat otomatik olarak basvurunun teslim alindigi tarih ve saat olarak

gelir.

- Tarih : Tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

- Saat : Saati direkt yazin.

Teslim Alan Görevlinin :

Görevliler Havuzu bölümünde personel tanimlamasi yaptiginizda tanimladiginiz personelin adi,

soyadi ve unvan bilgileri otomatik olarak gelir.

- Adi Soyadi : Personelin adini direkt yazin yada  dügmesine basarak programa tanimli

personeller arasindan seçin.

- Unvani : Zarfi teslim alan personelin unvanini yazin. Programa tanimli personeller arasindan seçim

yaptiginizda tanimli personelin unvani otomatik olarak gelir.

Teslim alan görevliye ait adi, soyadi ve unvani bilgilerini siler.

Teslim Sekli : Teklif zarfi kuruma elden teslim edilmis ise  seçenegini, posta ile

gönderilmis ise  seçenegini isaretleyin.

Firmanin ön yeterlik basvuru zarfini teslim etmesine ait bilgileri programa girdikten sonra girilen

bilgileri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için  dügmesine bastiginizda firmaya ait

"Teklif Zarfi Alindi" belgesinin de olusmasini istiyorsaniz 

 seçenegini isaretleyin.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

4.4.3 Başvuru Zarflarının Komisyona Teslimi

Toplam Dosya Sayisi ve Teslim Edildigi Tarih bilgileri otomatik olarak gelir.

Teslim Edildigi Saat : Ön yeterlik zarflarinin ihale komisyonuna teslim edildigi saati direkt yazin.

Zarflari Komisyona Teslim Eden Personel : Görevliler Havuzu bölümünde personel
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tanimlamasi yaptiginizda tanimladiginiz personelin bilgileri otomatik olarak gelir. Personelin adi,

soyadi ve unvan bilgilerini direkt yazabilir yada programa tanimli personeller arasindan

seçebilirsiniz. Program tanimli personeller arasindan seçim yapmak için  dügmesine basin ve

açilan listeden personeli seçin.

Ihale komisyon üyelerinde degisiklik varsa bu degisiklikleri

tanimlamaniz için Komisyon Olusturulmasi 1. Adim penceresini açar.

Ön yeterlik teklif zarflarinin ihale komisyonunca teslim alindigina

dair tutanagi olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.5 Teklif Zarfları

4.5.1 İhale Dokümanı Satın Alan İstekliler

NOT : Ihale süreci içerisinde pencereyi açtiginiz asamaya bagli olarak penceredeki dügmeler

degisiklik gösterir.

1. Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulü ihalelerde ; Pencereyi Teklif Zarflari asamasinda açtiginizda

"Firma Ekle, Düzelt ve Sil" dügmeleri pencerede olusmaz ve Ön Yeterlik asamasinda yeterli

bulunan firmalarin listesi pencereye otomatik olarak gelir.

2. Pazarlik Usulü Madde 21/a-d-e Bendine Göre Olan Ihalelerde : Pencereyi Teklif Zarflari

asamasinda açtiginizda "Firma Ekle, Düzelt, Sil, Ihale Dokümanini CD Için Hazirla, Zeyilnameler,

Açiklamalar, Zeyilname ve Açiklama" dügmeleri pencerede olusmaz, Yeterlik ve Teknik Teklif

asamasinda yeterli bulunan firmalarin listesi pencereye otomatik olarak gelir, yeni bir firma

eklenemez.

 Ihale dokümani satin alan yeni bir firma eklemeniz için  Ihale Dokümani Satin

Alan Firma Bilgileri penceresini açar.

 Ihale dokümani satin alan ve pencerede seçili olan firmanin bilgilerini
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düzenlemeniz için Ihale Dokümani Satin Alan Firma Bilgileri penceresini açar.

 Ihale dokümani satin alan aktif firmayi siler.

 Seçili firmanin ihale dokümanini satin almasina dair bilgileri programa

tanimlayabilmeniz için Ihale Dokümani Satin Alan Firma Bilgileri penceresini açar. Bu dügme

Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulünde ve Pazarlik Usulü Madde 21/a-d-e bendi ihalelerde

pencereyi Teklif Zarflari Asamasinda açtiginizda aktif olur. Açik Ihale Usulü ve Pazarlik Usulü

Madde 21/b-c-f bendi ihalelerde bu dügme olusmaz.

  Istekli firmaya verilmek üzere tüm ihale belgelerini bir klasör

altinda toplayarak CD'ye yazdirmaya hazir hale getirir. Ihale belgelerinin CD ye yazdirilmak üzere

hazir halde kaydedilecegi klasörün yerini Genel Ayarlar bölmünde belirlersiniz.

 Yeni bir zeyilname olusturmaniz, kayitli zeyilnameleri görmeniz ve üzerlerinde

düzenelemeler yapabilmeniz için Zeyilnemeler penceresini açar.

 Yeni bir açiklama olusturmaniz, kayitli açiklamalari görmeniz ve üzerlerinde

düzenlemeler yapabilmeniz için Açiklamalar penceresini açar.

NOT : Ihale ilan süresinin 10 günden az oldugu ihalelerde zeyilname ve açiklama

düzenlenemeyeceginden program bu tip ihalelerde zeyilname ve açiklama düzenlemenize izin

vermez.

Olusturdugunuz zeyilname ve açiklamalari tüm firmalara bildirmeniz gerekir. Bunun için Zeyilname/

Açiklama göndereceginiz firmayi listeden fare ile seçin ve pencerenin alt bölümünde kayitli olan ilgili

zeyilname/açiklama karsisinda bulunan satira  bilgilerini girin.

 Ihale dokümani satin alan ve listede seçili olan firma için "Dizi Pusulali

Alindi" belgesini olusturur.

 Ihale dokümanini satin alan firmalari gösteren rapor olusturur.

 Ihale dokümani satin alan ve pencerede seçili olan firmaya verilmek üzere seçili

zeyilnameyi olusturur. Bu dügme programda zeyilname olusturdugunuz zaman aktif olur.

Programda birden fazla zeyilname olusturulmus ise Zeyilname dügmesine bastiginizda pencerenin

sol alt bölümünde seçili olan zeyilname olusur.

 Ihale dokümanini satin alan ve pencerede seçili olan firmaya verilmek üzere seçili

açiklamayi olusturur. Bu dügme programda açiklama olusturdugunuz zaman aktif olur. Programda

birden fazla açiklama olusturulmus ise Açiklama dügmesine bastiginizda pencerenin sag alt
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bölümünde seçili olan açiklamanin raporu olusur.

 Ihale dokümaninin basim maliyetine iliskin tutanagi olusturur.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.5.1.1 İhale Dokümanı Satın Alan Firma Bilgileri

NOT : Pencereyi Belli Istekliler Arasindan Ihale Usulü ve Pazarlik Usulü ihalelerde, Teklif Zarflari

asamasinda  dügmesi ile açtiginizda Ihale Dokümani Satin Alan Istekliler

penceresinde seçil olan firmanin bilgileri pasif olarak gelir ve firma bilgilerini degistiremezsiniz.

Ayrica yeni bir firma giriside yapamazsiniz.

Doküman satin alan firmayi programa iki sekilde tanimlarsiniz.

1. Program veri tabanina kayitli firmalar arasindan seçerek

 Ihale dokümani satin alan firmayi program veri tabanina kayitli firmalar

arasindan seçmeniz için Firma Listesi penceresini açar.

2. Firmaya ait bilgileri penceredeki ilgili yerlere tanimlayarak

- Firma Kodu: Firmaya verceginiz, firmayi tanimlayici kuruma özgü kodu yazin. Bu bölüm yeni bir

firma tanimladiginizda ve penceredeki "Bu Firmayi Genel Firma Tanimlarina da Ekle" seçenegini

isaretlediginizde aktif olur.

- T.C. Kimlik No: Türkiye Cumhuriyeti vatandasi gerçek kisi yüklenicilerin veya ortak girisimin

Türkiye Cumhuriyeti vatandasi gerçek kisi ortaklarinin T.C. Kimlik Numaralari yazin.

- Vergi Kimlik No: Yerli istekli olan yüklenicilerin Vergi Kimlik Numarasini, yabanci yüklenicilerin ise

ilgili ülke vergi kayit bilgisini yazin.

- Firma Adi: Firmanin tam adini yazin.

- Adresi: Firmanin açik adresini yazin.

Firmaya ait ; Posta Kodu, Semt, Il, Ilçe, Tel Kod/No, Faks No, E-Posta ve internet adresi bilgilerini

girin.
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Firmanin bulundugu ili seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden ili seçin. Seçtiginiz ilin

sehirler arasi telefon kodu Tel Kod/No bölümüne otomatik olarak gelir.

Programa kayitli olmayan yeni bir firma tanimladiysaniz tanimladiginiz firmanin program firma veri

tabanina kayit edilmesini istiyorsaniz  seçenegini

isaretleyin, firmanin program veri tabanina kaydedilmesini istemiyorsaniz bu seçenegi bos birakin.

- Yerli Firma: Firma Türk vatandasi gerçek kisi ise veya Türkiye Cumhuriyeti yasalarina göre

kurulmus tüzel bir kisilik ise  kutusunu isaretleyin, yabanci firma ise bu kutuyu bos birkin.

- Ortak Girisim: Firma ihaleye ortak girisim olarak teklif verecek ise  kutusunu isaretleyin, ortak

girisim olarak teklif vermeyecekse bu kutuyu bos birakin.

Pilot Firmanin Ortaklik Orani: Ihaleye pilot ortak olarak girecek firmanin ortaklik oranini

direkt yazin yada  dügmeleri ile belirleyin. Bu bölüm  seçenegi isaretli oldugu

zaman aktif olur.

NOT: Firmalarin ortak girisim halinde ihaleye basvurmalari durumunda bu pencerede

(Ihale Dokümanini Satin Alan Firma Bilgileri) tanimladiginiz firma pilot ortak olarak kaydedilir.

 Ortak girisimde yer alacak diger firmalari tanimlamaniz için Ortak

Girisim Firma Bilgileri penceresini açar. Bu dügme  seçenegi isaretli oldugu

zaman aktif olur.

- E-Posta/Faksla Bildirimi Kabul Ediyormu?: Firma ihale ile ilgili yazismalarin kurum tarafinda

kendisine e-posta yada faks yoluyla da gönderilmesini kabul ediyorsa  seçenegini, kabul

etmiyorsa yazismalarin elden yada iadeli taahhütlü posta yoluyla gerçeklestirilmesini istiyorsa 

 seçenegini isaretleyin.

- E-Posta Adresine Bildirim: Firma yazismalarin E-Posta adresine gönderilmesini istiyorsa

 kutusunu isaretleyin.

- Faks Numarasina Bildirim: Firma yazismalarin faks olarak gönderilmesini istiyorsa 

kutusunu isaretleyin.

NOT:  Firma e-posta ve/veya faksla bildirimi kabul ettigini teklif mektubunda da belirtebilir. Bu

durumda Komsiyon Ilk Oturum asamasindan, kilitleri kaldirarak bu pencereye geri dönün ve gerekli

isaretlemeyi yapin.

Dokümanin Satin Alindigi / Gönderildigi

- Tarihi : Dokümanin satin alindigi yada firmaya gönderildigi tarihi direk yazin yada  dügmesine

basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

- Saati : Dokümünanin firma yetkilisince alindigi saati yazin.
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Tahsilat / Havale Bilgileri

- Belge Tarihi : Ihale dokümaninin satin alinmasi ile ilgili tahsilat tarihini direkt yazin yada 

dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

- Belge No : Tahsilat belge numarasini yazin.

Dokümani Satan Personel

Sabit Göreviler penceresinde "Ihale Dokümani Satan" personeli tanimladiginizda, tanimli personelin

bilgileri bu alana otomatik olarak gelir. Otomatik olarak gelen personelin disinda bir personel

bilgisi tanimlayacaksaniz;

- Ad Soyad : Dokümani satan personelin ad ve soyadini direkt yazin yada  dügmesine basin ve

programa tanimli personeller arasindan seçin.

- Unvani : Personelin unvanini yazin, program tanimli personeller arasinda seçim yaptiginizda

unvani otomatik olarak gelir.

Doküman: Ihale dokümanlarinin firmaya nasil verildigini belirtmek için  dügmesine basin ve

açilan listeden dokümanin firmaya verilme biçimini seçin.

Ihale Dokümani CD Olarak Verildi: Ihale dokümanlari firmaya CD ortaminda verildiyse

 seçenegini isaretleyin.

- CD Seri No : Firmaya verilen CD'nin seri numarasini yazin. Bu bölüm "Ihale Dokümani CD Olarak

Verildi" seçenegi isaretlendigi zaman aktif olur.

Firmaya ait bilgileri programa tanimladiktan sonra girdiginiz bilgileri kaydetmek ve pencereyi

kapatmak için  dügmesine bastiginizda firmaya verilecek "Dizi Pusulali Alindi

Belgesi" raporunun da olusturulmasini istiyorsaniz 

 seçenegini isaretleyin. Raporu daha sonra

bastiracaksaniz bu seçenegi bos birakin.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

Pencereyi kapatir.

4.5.1.1.1  Ortak Girişim Firma Bilgileri

 Yeni bir ortak firma tanimlamaniz için Ortak Girisim Firma Bilgileri Düzenleme

penceresini açar.
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 Seçili firma bilgilerini düzenlemenizi saglar.

 Seçili firmayi siler.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

Pencereyi kapatir.

4.5.1.1.1.1  Ortak Girişim Firma Bilgileri Düzenleme

Firma Adi: Firmanin tam adini yazin.

Adresi: Firmanin adresini yazin.

Il: Firmanin bulundugu ili seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden ili seçin.

Ilçe: Firmanin bulundugu ilçeyi yazin.

Firmaya ait ; Ilçe, Tel No, Faks No, E-Posta ve Internet adresi bilgilerini girin.

NOT : Il bölümünde seçtiginiz ilin sehirler arasi telefon kodu Tel Kod/No bölümüne otomatik

olarak gelir.

Ortaklik Orani %: Firmanin ortaklik oranini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

Pencereyi kapatir.

4.5.1.2 Zeyilnameler

 Yeni zeyilname olusturmaniz için Zeyilname Düzenleme Penceresini açar.

 Seçili zeyilname bilgilerini düzenlemenizi saglar.

 Seçili zeyilnameyi siler.
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 Pencereyi kapatir.

4.5.1.2.1  Zeyilname Düzenleme

Tarih: Formu dodurdugunuz tarih otomatik olarak gelir. Zeyilnameyi düzenlediginiz tarihi direkt

yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Sayi: Zeyilnameye vereceginiz kurma özgü evrak numarasini yazin.

Baslik: Zeyilnamenin basligini yazin.

Açiklama: Zeyilname ile belirtmek istediginiz açiklamalari yazin.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

Yazi fontunu belirlemek için  dügmesine basin ve açilna

listeden yazi biçimini seçin.

Yazi karakteri büyüklügü belirlemek için  dügmesine basin ve açilan listeden karekter

büyüklügü degerini seçin.

Yazi rengini belirlemek için  dügmesine basin ve açilan listeden yazi rengini belirleyin.

Yaziyi kalin (Kalin) yazar.

Yaziyi hafif saga egik (Italik) yazar.

Yazinin altin çizer (Alti Çizili).

Metni sayfada sola yaslar.

Metni sayfada yatay durumda ortlar.

Metni sayfada saga yaslar.

Metni sayfanin iki yanina yaslar.

Madde imi ve numaralandirma olusturur.
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Metnin altina ve üstüne yazmanizi saglar.

Tablo ekler.

Satirlari birlestirir.

Satiri böler.

Yeni bir sutun ekler.

Yeni bir satir ekler.

Sütunu siler.

Satiri siler.

Tablo kenarliklarini olusturur yada siler.

4.5.1.3 Açıklamalar

 Yeni açiklama olusturmaniz için Açiklama Düzenleme penceresini açar.

 Seçili açiklama bilgilerini düzenlemenizi saglar.

 Seçili açiklamayi siler.

 Pencereyi kapatir.

4.5.1.3.1  Açıklama Düzenleme

Tarih: Formu dodurdugunuz tarih otomatik olarak gelir. Açiklamayi düzenlediginiz tarihi direkt

yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Sayi: Belgeye vereceginiz kurma özgü evrak numarasini yazin.

Baslik: Açiklamanin basligini yazin.

Açiklama: Açiklama ile belirtmek istediginiz konulari yazin.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.
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 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

Yazi fontunu belirlemek için  dügmesine basin ve açilna

listeden yazi biçimini seçin.

Yazi karakteri büyüklügü belirlemek için  dügmesine basin ve açilan listeden karekter

büyüklügü degerini seçin.

Yazi rengini belirlemek için  dügmesine basin ve açilan listeden yazi rengini belirleyin.

Yaziyi kalin (Kalin) yazar.

Yaziyi hafif saga egik (Italik) yazar.

Yazinin altin çizer (Alti Çizili).

Metni sayfada sola yaslar.

Metni sayfada yatay durumda ortlar.

Metni sayfada saga yaslar.

Metni sayfanin iki yanina yaslar.

Madde imi ve numaralandirma olusturur.

Metnin altina ve üstüne yazmanizi saglar.

Tablo ekler.

Satirlari birlestirir.

Satiri böler.

Yeni bir sutun ekler.

Yeni bir satir ekler.

Sütunu siler.
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Satiri siler.

Tablo kenarliklarini olusturur yada siler.

4.5.2 Teklif Zarfı Veren İstekliler

"Teklif Zarfi Teslim Etmeyen Istekliler" bölümünde seçili olan firmanin teklif zarfinin

alinmasina dair islemleri programa tanimlamanzi için Teklif Veren Firma Girisi penceresini açar.

"Teklif Zarfini Teslim Eden Istekliler" bölümünde seçili olan firmayi "Teklif Zarfi Teslim

Etmeyen Istekliler" bölümüne aktarir.

 "Teklif Zarfini Teslim Eden Istekliler" bölümünde seçili olan firma için

"Ihale Teklif Zarfi Alindi Belgesi'ni olusturur.

 Postadaki  gecikme  nedeniyle  isleme  konulamayan  ihale  teklifinin  alinis

zamanina iliskin tutanagi olusturur.  Bu dügme teklif zarfi postada geciken firma  varsa  ve  bu  firma

pencerede  seçili  ise  aktif  olur.  Firmalarin  teklif  zarflarinin  alinmasina  iliskin  bilgileri  Teklif  Veren

Firma Girisi penceresinde tanimlarsiniz.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

4.5.2.1 Teklif Veren Firma Girişi

Basvurunun Teslim Alindigi

- Tarih / Saat: Teklif zarfinin kurum tarafindan teslim alindigi tarih ve saati direkt yazin yada tarihi

belirtmek için  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Teslim Sekli: Teklif zarfi kuruma elden teslim edilmis ise  seçenegini, posta ile

gönderilmis ise  seçenegini isaretleyin.

Teslim Alan Görevlinin
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Görevliler Havuzu Penceresinde personel tanimlamasi yaptiginizda tanimladiginiz personelin adi,

soyadi ve unvan bilgileri bu alana otomatik olarak gelir.

- Adi Soyadi / Unvani: Tteklif zarfini firmalardan alan kurum personelinin adi soyadi ve unvanini

direkt yazin yada  dügmesine basin ve programa tanimli personeller arasindan seçin. Programa

tanimli personeller arasinda seçim yaptiginizda tanimli personelin unvani otomatik olarak gelir.

Teslim alan görevliye ait adi, soyadi ve unvani bilgilerini siler.

Firmanin teklif zarfini teslim etmesine iliskin bilgileri programa tanimladiktan sonra girilen bilgileri

kaydetmek ve pencereyi kapatmak için  dügmesine bastiginizda firmaya ait "Teklif

Zarfi Alindi" belgesinin de olusmasini istiyorsaniz 

 seçenegini isaretleyin.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

4.5.3 Teklif Zarflarının Komisyona Teslimi

Toplam Dosya Sayisi ve Teslim Edildigi Tarih bilgileri otomatik olarak gelir.

Teslim Edildigi Saat: Zarflarin komisyona teslim edildigi saati yazin.

Zarflari Komisyona Teslim Eden Personel: Teklif zarflarini komisyona teslim eden personelin

adi, soyadi ve unvan bilgilerini direkt yazabilir yada programa tanimli personeller arasindan

seçebilirsiniz. Program tanimli personeller arasindan seçim yapmak için  dügmesine basin ve

açilan listeden personeli seçin.

 Ihale teklif zarflarinin ihale komisyonunca teslim alindigina dair

tutanagi olusturur.

Ihale komisyon üyelerinde degisiklik varsa bu degisiklikleri

tanimlamaniz için Komisyon Olusturulmasi penceresini açar.

 Önceki pencereye geçer.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için bölümü

kilitleyerek kapatir.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak
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bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.





Bölüm

V
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5 YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ

5.1 Komisyon İlk Oturum (Yeterlik)

5.1.1 Yeterlik / Zarfların Uygunluğunun Kontrolü

Pencere ilk açildiginda "Zarf Uygun mu?" bölümünde evet seçili olarak gelir ( ).

Firmanin yeterlik teklifini sundugu zarf belirlenen standartlara ugun degilse firmanin ismi

karsisindaki  satirina fare ile basin ve olusan  dügmesine basarak açilan menüden

 seçenegini isaretleyin.

Firmanin zarfi uygun degil ise  satirina zarfin uygun olmamasi

ile ilgili gerekçeyi yazin.

Ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi ile ilgili

islemleri gerçeklestireceginiz Ihale Iptal Karari penceresini açar.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

5.1.2 Yeterlik / Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Zarflar

Yeterlik / Zarflarin Uygunlugunun Konrolü penceresinde zarfi uygun olmadigi için elediginiz

firmanin bilgileri ve zarfin uygun olmama gerekçesi pencereye otomatik olarak gelir.

Tutanagin Hazirlandigi Tarih : Ihale tarihi tutanagin hazirlandigi tarih olarak otomatik gelir ve

bu tarihi degistiremezsiniz.

Saat : Tutanagin olusturuldugu saati yazin.

Uygun olmadigi için degerlendirme disi birakilan

yeterlik basvuru zarflarina iliskin ihale komisyon tutanagini olusturur.

Önceki pencereye geçer.
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Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

5.1.3 Yeterlik / Zarf Açma ve Belgelerin Var/Yok Kontrolü

Formun Dolduruldugu Tarih : Ihale tarihi formun dolduruldugu tarih olarak otomatik gelir ve

bu tarihi degistiremezsiniz.

Saat : Formun dolduruldugu saati yazin.

Pencerede yeterlik dosyasindaki belgelerin ;

Tamaminin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini,

Katilim Belgelerinin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini,

Ekonomik ve Mali  durumla ilgili belgelerin görünmesini istiyorsaniz 

seçenegini,

Mesleki ve teknik yeterlige iliskin belgelerin görünmesini istiyorsaniz 

seçenegini,

Diger belgelerin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

Yeterlik Basvurusu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanagi raporunu

olusturur.

Listede seçili olan firmanin belge kontrolünün yapilabilmesi için

Firma Bazinda Belge Kontrolü penceresi açar.

Zarf açma ve belge kontrolü tutanaginin talep eden isteklilere

verildigine iliskin raporu olusturmaniz için Tutanaklarin Talep Eden Isteklilere Teslimi penceresini

açar.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.
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Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

5.2 Komisyon Kapalı Oturum (Yeterlik)

Seçili firma için "Belge Uygunluk Kontrolü ve Eksik Belge

Tamamlatma" islemlerini gerçeklestirirsiniz.

Firma belgelerinin uygunlugunu tanimlayacaginiz Firma Belge Kontrolü

penceresini açar.

Seçili firmaya ait eksik belgeleri tanimlamaniz ve eksik belgelerin

tamamlatilmasi ile ilgili islemleri yapmaniz için Eksik Belge Tamamlatma penceresini açar.

Seçili firma için "Is Deneyim Belgesi, Banka Kredi Mektubu,

Ortalama Ciro ve Bilanço"  yeterligi ile ilgili hesaplamalarini gerçeklestirirsiniz. Pazarlik Usulü 21/F

ihale türünde "Banka Kredi Mektubu, Ortalama Ciro ve Bilanço" degerlendirmesinin yapilacagi

bölümler olusmaz ve yaklasik maliyetinize ve seçimlerinize bagli olarak hesaplanabilir belge

denetimi yapacaginiz bölümler degisiklik gösterir.

Ihale konusu is için firmanin verdigi is deneyim belgesinin yeterlilik

hesaplamalarini yapacaginiz Istekli Is Deneyim Hesaplari penceresini açar.

Ortak girisim olarak ihaleye teklif veren firmalarin is deneyimi hesaplamasini yapmak için 

 satirina bastiginizda Ortak Girisimler Is Deneyim Hesabi penceresi açilir.

Bu dügme Idari Sartname / Istenecek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri Bölümünde Mesleki ve

Teknik Belgeler penceresinde  seçenegi seçili oldugu zaman aktif olur.

Firmanin verdigi banka kredi mektubunun uygunlugunu tanimlayacaginiz

Banka Kredi Mektubu penceresini açar.

Ciro yeterliligi ile ilgili hesaplamalari gerçeklestirmeniz için Istekli Ciro

Yeterligi Hesaplari penceresini açar.

Ortak girisim olarak ihaleye teklif veren firmalarin ciro yeterliligini hesaplamak için 

satirina bastiginizda Ortak Girisimler Için Ciro Hesaplar penceresi açilir.

Bu dügme Idari Sartname / Istenecek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri Bölümünde Ekonomik ve

Mali Belgeler penceresinde  seçenegi seçili oldugu zaman aktif olur.
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Bilanço yeterligi ile ilgili hesaplamalari gerçeklestirmeniz için Firma Bilanço Bilgileri

penceresini açar.

Ortak girisim olarak ihaleye teklif veren firmalarin bilanço yeterligini hesaplamak için  satirina

bastiginizda Ortak Girisimler Için Bilanço Hesaplari penceresi açilir.

Bu dügme Idari Sartname / Istenecek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri Bölümünde Ekonomik ve Mali

Belgeler penceresinde  seçenegi seçili oldugu zaman aktif olur.

Uygun olmayan belgelerin uygun sayilmama gerekçelerine iliskin

tutanagi olusturur.

 Firma belgelerinin uygunlugunu tanimlayacaginiz Firma Belge

Kontrolü penceresini açar.

 Firmalarin is deneyimi yeterligi için sunduklari is deneyimlerine ait

hesaplamalarin tamamini gösteren Tüm Isteklilerin Is Deneyim Listesi penceresini açar.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

5.2.1 Değerlendirmeye Alınan Adayların Değerlendirme Sonucu

Tutanagin Dolduruldugu Tarih : "Yeterlik Degerlendirme Sonuç Tutanagi" raporunu

olusturdugunuz tarihi direk yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi

seçin.

Saat : Raporu olusturdugunuz saati yazin.

Komisyon Kapali Oturum (Yeterlik) penceresinde yaptiginiz degerlendirme sonucunda firmalarin

yeterlik durumlari pencerede  bölümünde gözükür. Firmaya ait yeterli bulunmama

gerekçesi  satirinda otomatik olarak



130 AMP İHALE OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU

© AMP YAZILIM

olusur. Bu alana otomatik olarak gelen bilgileri satir üzerinde direk degistirebilir ve yeni bilgi

ekleyebilirsiniz.

Yeterlik degerlendirme sonuç tutanagini olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

5.2.2 Teknik Teklif Vermeye Davet

Yeterlik Kararinin

- Verildigi Tarih : Degerlendirme Sonuç Tutanagi raporunu düzenlediginiz tarih Yeterlik Kararinin

Verildigi Tarih olarak otomatik olusur.

- Gönderildigi Tarih : Teknik Teklif Vermeye Davet mektubunun firmaya gönderildigi tarihi direkt

yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden seçin.

- Sayi : Davet mektubuna vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Teknik Tekliflerin

Verilebilecegi Son Tarih : Firmalarin ihale konusu is ile ilgili Teknik Tekliflerini verecekleri son tarihi

direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden seçin.

Saat : Teknik tekliflerin verilebilecegi son saati yazin.

Açilacagi Tarih / Saat : Tekliflerin verilecegi son tarih ve saat bilgileri bu alana otomatik olarak

gelir.

Bildirim Sekli : Teknik Teklif Vermeye Davet mektubunun firmalara nasil bildirilecegini programa

tanimlamak için firmanin ismi karsisindaki  satirina fare ile basin ve satirda

olusacak olan  dügmesini kullanarak bildirim seklini (Elden / Posta Ile) seçin.
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Ihale Onay Bilgileri penceresinde tanimladiginiz Ihale Dokümaninin ; Görülebilecegi Adres, Satin

Alinabilecegi Adres, Satis Bedeli ve Ihale Teklifinin Teslim Edilecegi Yer bilgileri otomatik olarak

gelir ve bu bilgileri degistiremezsiniz.

Firmalara gönderilecek Teknik Teklif Vermeye Davet mektubunu

olusturur.

Listede seçili olan firma için davet mektubunu olusturur.

Listedeki tüm firmalar için davet mektubunu olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

5.2.3 Mali Teklif Vermeye Davet

Yeterlik Kararinin

- Verildigi Tarih : Degerlendirme Sonuç Tutanagi raporunu düzenlediginiz tarih Yeterlik Kararinin

Verildigi Tarih olarak otomatik olusur.

- Gönderildigi Tarih : Mali Teklif Vermeye Davet mektubunun firmaya gönderildigi tarihi direkt

yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden seçin.

- Sayi : Davet mektubuna vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Tekliflerin

Verilebilecegi Son Tarih : Firmalarin ihale konusu is ile ilgili Mali Tekliflerini verecekleri son tarihi

direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden seçin.

Saat : Mali tekliflerin verilebilecegi son saati yazin.

Açilacagi Tarih / Saat : Tekliflerin verilecegi son tarih ve saat bilgileri bu alana otomatik olarak

gelir.

Bildirim Sekli : Mali Teklif Vermeye Davet mektubunun firmalara nasil bildirilecegini programa
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tanimlamak için firmanin ismi karsisindaki  satirina fare ile basin ve satirda

olusacak olan  dügmesini kullanarak bildirim seklini (Elden / Posta Ile) seçin.

Ihale Onay Bilgileri penceresinde tanimladiginiz Ihale Dokümaninin ; Görülebilecegi Adres, Satin

Alinabilecegi Adres, Satis Bedeli ve Ihale Teklifinin Teslim Edilecegi Yer bilgileri otomatik olarak

gelir ve bu bilgileri degistiremezsiniz.

Firmalara gönderilecek Mali Teklif Vermeye Davet mektubunu

olusturur.

Listede seçili olan firma için davet mektubunu olusturur.

Listedeki tüm firmalar için davet mektubunu olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.



Bölüm

VI
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6 TEKNİK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1 Teknik Teklif Zarfları

6.1.1 Teknik Teklif Dokümanını Satın Alanlar

Yeterlik dokümanini satin alan, komisyon ilk ve kapali oturum degerlendirmelerinde elenmeyen

firmalarin listesi pencereye otomatik olarak gelir.

Seçili firma ile ilgili Teknik Teklif Dokümaninin satin almasina dair islemleri

programa tanimlamaniz için Teknik Teklif Dokümani Satin Alan Firma Bilgileri penceresini açar.

Seçili firma için teknik teklif dokümanini olusturan belgeleri satin

aldigina dair "Dizi Pusulali Alindi Belgesi" raporunu  olusturur.

Teknik teklif dokümanini satin alanlara iliskin detaylari gösteren

raporu olusturur.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

6.1.1.1 Teknik Teklif Dokümanı Satın Alan Firma Bilgileri

Firma Dokümani Satin Aldi mi? : Firma Teknik Teklif dokümanini satin aldiysa 

seçenegini, almadiysa  seçenegini isaretleyin. 

Pencereyi Belli Istekliler Arasinda Ihale usulünde "Teklif Zarflari" asamasinda yada Pazarlik Usulu

ihalelerde Teklif Zarflari (Teknik Teklif) asamasinda açtiginizda bu seçenek bos olarak gelir. Firma

ihale dokümanini satin aldiysa bu seçenegi isaretleyin.

Dokümanin Satin Alindigi

- Tarihi : Dokümanin satin alindigi tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim

penceresinden tarihi seçin.

- Saati : Dokümanin firma yetkilisince alindigi saati yazin.

Tahsilat Bilgileri



135TEKNİK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

© AMP YAZILIM

- Belge Tarihi : Ihale dokümaninin satin alinmasi ile ilgili tahsilat tarihini direkt yazin yada 

dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

- Belge No : Tahsilat belge numarasini yazin.

Dokümani Satan Personel

- Ad Soyad : Dokümani satan personelin ad ve soyadini direkt yazin yada  dügmesine basin ve

programa tanimli personeller arasindan seçin. Personel tanimlama ile ilgli detayli bilgi için Sabit

Göreviler bölümüne bakin.

- Unvani : Personelin unvanini yazin, program tanimli personeller arasinda seçim yaptiginizda

unvani otomatik olarak gelir.

Ihale Dokümani CD Olarak Verildi : Ihale dokümani firmaya CD ortaminda verildiyse

 seçenegini isaretleyin.

CD Seri No : Firmaya verilen CD'nin seri numarasini yazin. Bu bölüm "Ihale Dokümani CD Olarak

Verildi" seçenegi isaretlendigi zaman aktif olur.

Firmaya ait bilgileri programa tanimladiktan sonra girdiginiz bilgileri kaydetmek ve pencereyi

kapatmak için  dügmesine bastiginizda firmaya verilecek "Dizi Pusulali Alindi

Belgesi" raporunun da olusturulmasini istiyorsaniz 

 seçenegini isaretleyin. Raporu daha sonra

bastiracaksaniz bu seçenegi bos birakin.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve firma seçimi yapmadan pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

Pencereyi kapatir.

6.1.2 Teknik Teklif Başvuru Zarfı Verenler

"Teklif Zarfi Teslim Etmeyen Istekliler" bölümünde seçili olan firmanin teklif zarfinin

alinmasina dair islemlerini programa tanimlamaniz için Basvuru Zarfi Veren Firma Girisi (Teknik

Teklif) penceresini açar.

"Teklif Zarfini Teslim Eden Istekliler" bölümünde seçili olan firmayi "Teklif Zarfi Teslim

Etmeyen Istekliler" bölümüne aktarir.
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 "Teklif Zarfini Teslim Eden Istekliler" bölümünde seçili olan firma için

"Teknik Teklif Teklif Zarfi Alindi Belgesi'ni olusturur.

 Postadaki  gecikme  nedeniyle  isleme  konulamayan  teknik  teklif

basvurusunun alinis zamanina iliskin tutanagi olusturur. Bu dügme teklif zarfi postada geciken firma

pencerede seçili oldugunda aktif olur. Firmalarin teklif zarflarinin alinmasina iliskin bilgileri "Basvuru

Zarfi Veren Firma Girisi (Teknik Teklif)" penceresinde tanimlarsiniz.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

6.1.2.1 Teknik Teklif Başvuru Zarfı Veren Firma Girişi

Basvurunun Teslim Alindigi :

- Tarih / Saat : Teklif zarfinin kurum tarafindan teslim alindigi tarih ve saati direkt yazin yada tarihi

belirtmek için  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Teslim Sekli : Teklif zarfi kuruma elden teslim edilmis ise  seçenegini, posta ile

gönderilmis ise  seçenegini isaretleyin.

Teslim Alan Görevlinin :

Görevliler Havuzu bölümünde personel tanimlamasi yaptiginizda tanimladiginiz personelin adi,

soyadi ve unvan bilgileri otomatik olarak gelir.

- Adi Soyadi / Unvani : Teknik teklif basvuru zarfini alan kurum personelinin adi soyadi ve unvanini

direkt yazin yada  dügmesine basin ve programa tanimli personeller arasindan seçin. Programa

tanimli personeller arasinda seçim yaptiginizda tanimli personelin unvani otomatik olarak gelir.

Teslim alan görevliye ait adi, soyadi ve unvani bilgilerini siler.

Firmanin teknik teklif basvuru zarfini teslim etmesine dair bilgileri programa girdikten sonra girilen

bilgileri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için  dügmesine bastiginizda firmaya ait

"Teknik Teklif Zarfi Alindi" belgesinin de olusmasini istiyorsaniz

 seçenegini isaretleyin. Firmanin teklifi postada



137TEKNİK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

© AMP YAZILIM

gecikmis ise bu seçenegi isaretlediginizde "Postadaki Gecikme Nedeniyle Isleme Konulamayan

Teknik Teklif Basvurusunun Alinis Zamanina Iliskin Tutanak" olusur.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

6.1.3 Teknik Teklif Başvuru Zarflarının Komisyona Teslimi

Toplam Dosya Sayisi : Teknik Teklif Basvuru Zarfini teslim eden firma sayisi otomatik olarak gelir.

Teslim Edildigi Tarih : Teknik Teklif son basvur tarihi zarflarin komisyona teslim edildigi tarih

olarak otomatik gelir.

Teslim Edildigi Saat : Zarflarin komisyona teslim edildigi saati yazin.

Zarflari Komisyona Teslim Eden Personel : Teklif zarflarini komisyona teslim eden

personelin adi, soyadi ve unvan bilgilerini direkt yazin yada  dügmesine basarak programa

tanimli personeller arasindan seçin.

Teknik Teklif basvuru belgelerinin ihale komisyonunca teslim

alindigina dair tutanagi olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

6.2 Komisyon Kapalı Oturumu (Teknik Teklif)

Tutanagin Dolduruldugu Tarih / Saat : Teknik Teklif degerlendirme sonuç tutanaginin

dolduruldugu tarih ve saati direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden

tarihi seçin.

Komisyon Ilk Oturumu (Teknik Teklif) penceresinde gerçeklestirmis oldugunuz "Zarflarin

Uygunlugunu Kontrolü ve Belgelerin Var/Yok Kontrolü" sonucunda yeterli bulunan ve yeterli

bulunmayan firmalar pencerenin alt kismindaki "Degerlendirmeye Alinan Adaylarin Teknik Teklif
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Degerlendirme Sonucu" bölümünde  gösterilir. Bu alan üzerinde herhangi bir

islem yapamazsiniz.

Firma Belge Kontrolü penceresinde firmaya ait uygun olmayan belge belirlediginizde ve uygun

bulunmama gerekçesini yazdiginizda belgenin ismi ve uygun bulunmama gerekçesi pencerede 

 satirina otomatik olarak gelir. Firmanin

teklifini yeterli bulunmamasi ile iligili olusan metin üzerinde istediginiz her türlü degisikligi yapabilir

ve bu alana yeni biri metin yazabilirsiniz.

Teknik Teklif degerlendirme sonuç tutanagini olusturur.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

6.2.1 Değerlendirme Sonucu Yeterli Bulunmayan Adaylara Bildirim

Yeterlik Kararinin

- Verildigi Tarih : Degerlendirme Sonuç Tutanagina verdiginiz tarih Yeterlik kararini verildigi tarih

olarak otomatik gelir.

- Gönderildigi Tarih : Teknik teklif degerlendirme sonuçunda yeterli bulunan firmalara

gönderilecek ihaleye davet yazisinin gönderildigi tarihi direkt yazin yada  dügmesine basarak

açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

- Sayi : Teknik teklif degerlendirme sonuçunda yeterli bulunan firmalara gönderilecek ihaleye davet

yazisina vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Mali Tekliflerin

- Verilebilecegi Son Tarih / Saat : Firmalarin mali tekliflerini verebilecegi son tarih ve saati diretk

yazin yada  dügmesine basarak açilan takvim pencersinden tarihi seçin.

Bildirim Sekli : Ihaleye davet yazsinin firmalara bildirim seklini seçmek için firmanin ismi
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karsisindaki  satirina fare ile tiklayin ve satirda olusan  dügmesini kullanarak

bildirim seklini seçin.

Ihale Onay penceresinde tanimladiginiz Ihale Dokümaninin ;

Görülebilecegi Adres

Satin Alinabilecegi Adres

Satis Bedeli

Ihale Teklifinin Teslim Edilecegi Yer 

Bilgileri otomatik olarak gelir ve bu bilgileri degistiremezsiniz.

Firmalara gönderilecek teklif vermeye davet yazisini olusturur.

Listede seçili olan firmaya gönderilmek üzere davet mektubunu olusturur.

Listedeki tüm firmalar için davet mektubu olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.





Bölüm

VII
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7 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.1 Komisyon İlk Oturumu

7.1.1 Zarfların Uygunluğunun Kontrolü

Pencere ilk açildiginda "Zarf Uygun mu?" bölümünde Evet seçili olarak gelir ( ).

Firmanin teklifini sundugu zarf belirlenen standartlara ugun degilse firmanin ismi karsisindaki 

 satirina fare ile basin ve olusan  dügmesini kullanarak   seçenegini

isaretleyin.

Firmanin zarfi uygun degil ise  satirina zarfin uygun olmamasi

ile ilgili gerekçeyi yazin.

 Ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi ile ilgili islemleri

gerçeklestireceginiz Ihale Iptal Karari penceresini açar.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

7.1.1.1 İhale İptal Kararı

Ihale Iptal Kararinin Gönderildigi

- Tarih: Ihalenin iptal edildigine iliskin firmalara gönderilecek yazinin gönderilme tarihini direkt yazin

yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

- Sayi: Iptal karari ile ilgili firmalara gönderilecek yaziya vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini

yazin.

Ihale Tarihi: Otomatik olarak gelir ve degistiremezsiniz.

Iptal Tarihi: Ihalenin iptal edildigi tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim

penceresinden tarihi seçin.

Iptal Gerekçesi: Ihalenin iptal edilmesi ile ilgili gerekçeyi penceredeki veri giris alana direkt yazin.
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 Listede seçili olan firmaya gönderilmek üzere ihalenin iptal edildigini bildiren

yaziyi olusturur.

 Ihalenin iptal edildigini bildiren yaziyi listedeki tüm firmalar için olusturur.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve ihaleyi iptal etmeden pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve ihaleyi iptal ederek pencereyi kapatir.

7.1.2 Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Zarflar

Zarflarin Uygunlugunun Konrolü penceresinde zarfi uygun olmadigi için elediginiz firmanin

bilgileri ve zarfin uygun olmama gerekçesi otomatik olarak gelir.

Tutanagin Hazirlandigi Tarih: Ihale tarihi tutanagin hazirlandigi tarih olarak otomatik gelir ve

degistirilemez.

Saat: Degerlendirme disi birakilan zarflara iliskin olusturulacak tutanagin olusturuldugu saati yazin.

 Uygun olmadigi için degerlendirme disi birakilan

basvuru/teklif zarflarina iliskin ihale komisyon tutanagini olusturur.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer.

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

7.1.3 Zarf Açma ve Belgelerin Var/Yok Kontrolü

Formun Dolduruldugu Tarih: Ihale tarihi formun dolduruldugu tarih olarak otomatik gelir ve

bu tarihi degistiremezsiniz.

Saat: Formun dolduruldugu saati yazin.

Pencerede ihale dosyasindaki belgelerin ;

 Tamaminin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini,

 Katilim Belgelerinin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini,
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 Ekonomik ve Mali  durumla ilgili belgelerin görünmesini istiyorsaniz 

seçenegini,

 Mesleki ve teknik yeterlige iliskin belgelerin görünmesini istiyorsaniz 

seçenegini,

 Diger belgelerin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

NOT: Ihale türü, yaklasik maliyet ve ihale asamasina bagli olarak "Katilim Belgeleri, Ekonomik ve

Mali, Mesleki ve Teknik" bölümleri pasif olarak gelebilir. Idari Sartname bölümünde diger belge

tanimlamadiginizda Diger Belgeler bölümü de pasif olarak olusur. 

 Zarfi Açma ve Belge Kontrol Tutanagi raporunu olusturur.

 Seçili firmanin belge kontrolünün yapilabilmesi için Firma Bazinda Belge

Kontrolü penceresini açar.

 Zarf açma ve belge kontrolü ile teklif edilen fiyatlara iliskin tutanaklarin

talep eden isteklilere verildigine iliskin raporu olusturmaniz için Tutanaklarin Talep Eden

Isteklilere Teslimi penceresini açar. Bu dügme Pazarlik Usulü Ihalelerde Komisyon Ilk Oturumu

(Teknik Teklif) asamasinda olusmaz.

 Önceki pencereye geçer.

 Sonraki pencereye geçer. Bu dügme Beli Istekliler Arasinda Ihale usulünde

Komisyon Ilk Oturum (Ön Yeterlik) asamasinda  ve Pazarlik Usulü ihalelerde Komisyon Ilk

Oturumu (Teknik Teklif) asamasinda olusmaz.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için bölümü

kilitleyerek kapatir. Bu dügme Belli Istekliler Arasinda Ihale usulünde Komisyon Ilk Oturum (Ön

Yeterlik) asamasinda ve Pazarlik Usulü ihalelerde Komisyon Ilk Oturumu (Teknik Teklif)

asamasinda olusur. 

 Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler yapabilmeniz

için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini tamamlayarak

bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

7.1.3.1 Firma Bazında Belge Kontrolü

Pencerede ihale dosyasinda olmasi gereken ve "var/yok" kontrolünü yapacaginiz belgelerin ;

 Tamaminin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini,

 Katilim Belgelerinin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini,

 Ekonomik ve Mali  durumla ilgili belgelerin görünmesini istiyorsaniz 
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seçenegini,

 Mesleki ve teknik yeterlige iliskin belgelerin görünmesini istiyorsaniz 

seçenegini,

 Diger belgelerin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

NOT: Ihale türü, yaklasik maliyet ve ihale asamasina bagli olarak "Katilim Belgeleri, Ekonomik ve

Mali, Mesleki ve Teknik" bölümleri pasif olarak gelebilir. Idari Sartname bölümünde diger belge

tanimlamadiginizda Diger Belgeler bölümü de pasif olarak olusur.

Var/Yok: Pencereyi ilk açtiginizda tüm belgeler için var seçenegi ( )  seçili olarak gelir.

Belgenin durumunu;

1. Belgenin karsisindaki  satirina fare ile çift tiklayarak (Belge varsa ; belge yoksa 

isaretin seçin) yada

2. Belgeyi fare ile seçtikten sonra  /  dügmelerini kullanarak

belirtebilirsiniz.

 Seçili belgeyi yok olarak belirtir ( ). Bu dügme listede seçili olan belge var (

) konumunda ise aktif olur.

 Seçili belgeyi var olarak belirtir ( ). Bu dügme listede seçili olan belge yok (

) konumunda ise aktif olur.

NOT:   Sütununa farenin sag dügmesine bastiginizda menüsü açilir.

- ; Listedeki belgelerin tümünü var ( ) olarak isaretler

- ; Listedeki belgelerin tümünü yok ( ) olarak isaretler.

Muaf: Firma belirtilen belgeden muaf ise  seçenegini isaretleyin.

Seçili belgelerin ( ,  ..) var/yok kontrolü ile ilgili

durumu gösteren raporu olusturur.

Firmanin ihale konusu is için verdigi teklifi girmeniz için Isteklinin Teklif

Fiyati penceresini açar. Bu dügme;

- Kismi teklifli ihalelerde ve,

- Kismi teklif verilmeyen ihalelerde :

1. Belli Istekliler Arasinda Ihale Usulü ihalelerin "Komisyon Ilk Oturumu (Ön Yeterlik)" asamasinda
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2. Pazarlik Usulü Ihalelerin ; Komisyon  Ilk Oturum (Yeterlik) ve Komisyon Ilk Oturum (Teknik

Teklif) asamalarinda pencerede olusmaz.

Analiz Sayfa Sayisi: Isteklinin teklifinin ekinde sundugu analizlerin kaç sayfa oldugunu

 bölümüne girin. Bu bölüm sadece Yapim islerinde "Teklif Edilen Fiyatlara

Iliskin Analizler" belgesi istendiginde gözükür.

 Pencereyi kapatir.

7.1.3.1.1  İsteklinin Teklif  Fiyatı

Isteklinin Teklif Fiyati: Firmanin ihale konusu is için verdigi teklif tutarini yazin.

Geçici Teminat Uygun mu?: Firmanin verdigi geçici teminat uygunsa  seçenegini,

uygun degil ise  seçenegini isaretleyin.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiiniz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.1.3.2 Tutanakların Talep Eden İsteklilere Teslimi

Tutanak Suret(ler)ini Teslim Alanin Adi Soyadi: Firma adina tutanak suretlerini teslim alan

kisinin ad ve soyadini firmanin karsisindaki  satirina yazin.

Zarf Açma Tutanagi: Firma yetkilisine "Zarf Açma ve Belge Konrol Tutanagi" verildiyse firmanin

ismi karsisindaki  satirini isaretleyin.

Teklif Fiyat Tutanagi: Firma yetkilisine ihaleye teklif veren firmalarin teklif tutarlarini gösteren

"Teklif Edilen Fiyatlara Iliskin Tutanak" verildiyse firmanin karsisindaki  satirini

isaretleyin. Bu bölüm pencereyi Belli Istekliler Arasinda Ihale usulünde Komisyon ilk Oturum

(Ön Yeterlik) asamasinda açtiginizda ve Pazarlik Usulü ihalelerde Komisyon Ilk Oturum/Yeterlik

asamasinda açtiginizda olusmaz.

Teslim Edildigi Saat: Tutanaklarin firma yetkilisini teslim edildigi saati firmanin ismi karsisindaki
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 satirina yazin.

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanagi ve/veya Teklif Edilen Fiyatlara Iliskin

Tutanagin Hazir Bulunanlar Önünde Yapilan Ilk Oturumda Talep Edenlere Verildigine Iliskin Tutanagi

olusturur.

 Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.1.4 İsteklilerce Kısımlara / Kalemlere Teklif Edilen Fiyatlar

Formun Dolduruldugu Tarih /Saat: Ihale tarihi formun dolduruldugu tarih olarak otomatik

gelir ve degistirilemez. Saat bölümüne formun dolduruldugu saati direk yazin.

Yaklasik Maliyet: Ihale onay bilgileri penceresinde tanimlamis oldugunuz yaklasik maliyet tutari

otomatik olarak gelir ve bu tutari degistiremezsiniz.

 Yaklasik Maliyeti Gizle/Göster penceresini açar.

Kismi Teklif Gruplari: Fiyatlarini tanimlayacaginiz kismi teklif grubunu seçmek için 

dügmesine basin ve açilan listeden grubu seçin. Bu bölüm Grup Bazli Kismi Teklif verilen ihalelerde

aktif olur. Kismi teklif biçimini Kismi Teklif Verme Sekli penceresinde tanimlarsiniz.

Firmalarin ihale konusu is kalemleri için verdikleri birim fiyatlari is kaleminin karsisinda firma

sütununa  direk yazin.

 Isteklilerce teklif edilen fiyatlari gösteren raporu olusturur. Bu dügme Grup

Bazli Kismi Teklif verilen ihalelerde olusmaz

 Isteklilerce teklif edilen fiyatlara iliskin grup ve is kalemi bazinda

rapor olusturur. Bu dügme Grup Bazli Kismi Teklif verilen ihalelerde aktif olur.

 Bu dügme alternatif teklif verilebilen Mal Alim ihalelerinde aktif olur.

Ihale konusu is kalemleri için firmanin verdigi teklife alternatif ikinci bir teklif tutari girmeniz için 

Alternatif Teklif Düzenleme penceresini açar. Ihalenin alternetif teklifli olup olmayacagini Ihale

Onay Bilgileri bölümünde tanimlarsiniz.

NOT : Ihale konusu is kalemlerinin gruplandirildigi ve firmalarin kalemlerden olusan gruplara
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(Kisimlar) ayri ayri teklif verdigi ihalelerde "Kismi Teklif Gruplari" bölümünde hangi grup seçili ise 

 dügmesine bastiginizda o gruba ait alternatif teklifi girebilirsiniz.

: Firmanin ihale konusu is kalemleri için excel'de hazirladigi fiyatlari

programa aktarmaniz ve firmalarin tekliflerini verebilecegi excel sablonunu olusturmaniz için Firma

Teklifinin Excel Dosyasindan Transferi penceresini açar.

: Tabloda görünün firma adlari ve fiyatlarini Excel dosyasina

aktarir.

NOT : Fiyatlari alacaginiz excel dosyasinin, programin sablonuyla ayni olmasi gerekir. Firmanin

tekliflerini sunacagi excel sablonunu olusturmak için Ihtiyaç Listesi veya Firma Tekliflerinin Excel

Dosyasindan Transferi bölümüne bakin.

: Firmanin teklif ettigi kalemlerde aritmetik hata veya istenenen

sartlara uygun olmama durumunda, gerekli düzenlemelerin yapilacagi Diger Sartlara Uygunluk ve

Aritmetik Hata Kontrolü penceresini açar.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

7.1.4.1 Firma Teklifinin Excel Dosyasından Transferi

Firma Ismi : Tekliflerini transfer edeceginiz firmayi belirtmek için  dügmesine basin ve açilan

listeden firmayi seçin.

Dosya Ismi : Excel formatinda olusturulmus firma teklif sablonunu açmak için  dügmesine

basin. Firmanin teklifinin oldugu dosyayi seçtiginizde dosyada kayitli is kalemlerinin listesi pencereye

gelir.

Seç : Fiyatlarini aktarmak istediginiz is kalemlerini  kutusunu isaretleyerek belirtin.

Seçmediginiz is kalemleri aktarilmaz.
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Aktarilmak üzere seçilmis olan tüm is kalemlerinin seçili isaretini kaldirir. Bu

dügme Tümünü Seç dügmesine bastiginizda aktif olur.

Penceredeki is kalemlerinin tamamini aktarilmak üzere seçer. Bu dügme

Seçilileri Kaldir dügmesine bastiginizda aktif olur.

Seçili is kalemlerinin fiyatlarini Isteklilerce Kisimlara/Kalemlere Teklif

Edilen Fiyatlar penceresine aktarir.

 Firmalarin tekliflerini verebilecegi Excel formatinda teklif sablonu

olusturur.

Pencereyi kapatir.

7.1.4.2 Alternatif Teklif Düzenleme

Firmanin alternatif teklif verdigi is kalemlerini  kutusunu isaretleyerek belirtin ve teklif

tutarini  satirina yazin.

Firmanin verdigi alternatif teklif tutari kurum tarafindan kabul edilmez ise  satirini fare ile

isaretleyin ve  satirina kabul edilmeme gerekçesini yazin.

Firmanin vermis oldugu alternatif teklife iliskin

degerlenirme tutanagi raporunu olusturur.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.
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7.1.4.3 Diğer Şartlara Uygunluk ve Aritmetik Hata Kontrolü

Firmanin istenen sartlara uygun olmayan kalemlerini  kutusunu isaretleyerek belirtin ve

uygun olamama gerekçesi  bölümüne gerekçesini yazin. (Bu durumda

firmanin kalem bazinda vermis oldugu teklif iptal edilir.)

Firmanin teklif ettigi kalemlerde aritmetik hata var ise  seçenegini isaretleyin. (Bu

durumda firmanin kalem bazinda vermis oldugu teklif iptal edilir.)

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.1.5 İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar

Formun Dolduruldugu Tarih / Saat  : Ihale tarihi otomatik olarak gelir ve bu tarihi

degistiremezsiniz, saat bölümüne formu doldurdugunuz saati yazin.

Yaklasik Maliyet: Ihale onay bilgileri penceresinde tanimlamis oldugunuz yaklasik maliyet tutari

otomatik olarak gelir ve bu tutari degistiremezsiniz.

 : Yaklasik Maliyeti Gizle/Göster penceresini açar.

Firmanin ihale konusu is ile ilgili verdigi teklifi  satirina direkt yazin.

Isteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara iliskin rapor olusturur.

Listede seçili olan firmaya ait alternatif teklif tutarini girebilmeniz için Firma

Alternatif Teklif Bilgisi penceresini açar. Bu dügme Alternatif  Teklif verilebilen Anahtar Teslim

Götürü Bedel Mal Alim Ihalelerinde aktif olur. Ihale konusu is ile ilgili alternatif teklif verilmesini

Ihale Onay bölümünde belirlersiniz.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.
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Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

7.1.5.1 Firma Alternatif Teklif Bilgisi

Firmanin Alternatif Teklif Tutari : Firmanin ihale konus is ile ilgili vermis oldugu alternatif

teklif tutarini yazin.

Firmanin Alternatif Teklifi Degerlendirmeye Alinsin mi? : Ihaleyi kazanan firmanin

belirlenmesi sürecinde firmanin vermis oldugu alternatif teklifin dikkate alinmasini istiyorsaniz 

 seçenegini, dikkate alinmasini istemiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

Degerlendirmeye Alinmama Gerekçesi : Bu bölüm firmanin teklif ettigi alternatif teklifin

degerlendirmeye alanmayacagi durumlarda aktif olur. Firmanin verdigi alternatif teklifin

degerlendirmeye alinmama gerekçelerini yazin.

Firmanin verdigi alternatif teklife iliskin kurumun görüsünü

belirten raporu olusturur.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.2 Komisyon Kapalı Oturum / Ön Yeterlik

 Seçili firma için "Belge Uygunluk Kontrolü ve Eksik Belge

Tamamlatma" islemlerini gerçeklestirirsiniz.

Firma belgelerinin uygunlugunu tanimlayacaginiz Firma Belge Kontrolü

penceresini açar.

Seçili firmaya ait eksik belgeleri tanimlamaniz ve eksik belgelerin

tamamlatilmasi ile ilgili islemleri yapmaniz için Eksik Belge Tamamlatma penceresini açar.

 Seçili firma için "Is Deneyim Belgesi, Banka Kredi Mektubu, Ortalama

Ciro ve Bilanço"  yeterligi islemlerini gerçeklestirirsiniz.

Ihale konusu is için firmanin verdigi is deneyim belgesinin yeterlilik

hesaplamalarini yapacaginiz Istekli Is Deneyim Hesaplari penceresini açar.
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Ortak girisim olarak ihaleye teklif veren firmalarin is deneyimi hesaplamasini yapmak için 

 satirina bastiginizda Ortak Girisimler Is Deneyim Hesabi penceresi açilir.

Bu dügme Idari Sartname / Istenecek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri Bölümünde Mesleki ve

Teknik Belgeler penceresinde  seçenegi seçili oldugu zaman aktif olur.

Firmanin verdigi banka kredi mektubunun uygunlugunu tanimlayacaginiz

Banka Kredi Mektubu penceresini açar.

Ciro yeterliligi ile ilgili hesaplamalari gerçeklestirmeniz için Istekli Ciro

Yeterligi Hesaplari penceresini açar.

Ortak girisim olarak ihaleye teklif veren firmalarin ciro yeterliligini hesaplamak için 

satirina bastiginizda Ortak Girisimler Için Ciro Hesaplar penceresi açilir.

Bu dügme Idari Sartname / Istenecek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri Bölümünde Ekonomik ve

Mali Belgeler penceresinde  seçenegi seçili oldugu zaman aktif olur.

Bilanço yeterligi ile ilgili hesaplamalari gerçeklestirmeniz için Firma Bilanço Bilgileri

penceresini açar.

Ortak girisim olarak ihaleye teklif veren firmalarin bilanço yeterligini hesaplamak için  satirina

bastiginizda Ortak Girisimler Için Bilanço Hesaplari penceresi açilir.

Bu dügme Idari Sartname / Istenecek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri Bölümünde Ekonomik ve Mali

Belgeler penceresinde  seçenegi seçili oldugu zaman aktif olur.

Uygun olmayan belgelerin uygun sayilmama gerekçelerine iliskin

tutanagi olusturur.

 Firma belgelerinin uygunlugunu tanimlayacaginiz Firma Belge

Kontrolü penceresini açar.

 Firmalarin is deneyimi yeterligi için sunduklari is deneyimlerine ait

hesaplamalarin tamamini gösteren Tüm Isteklilerin Is Deneyim Listesi penceresini açar.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.
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7.2.1 Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu

Tutanagin Dolduruldugu Tarih / Saat : Ön yeterlik degerlendirme sonuç tutanaginin

dolduruldugu tarih ve saati direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden

tarihi seçin.

Komisyon Kapali Oturum / Ön Yeterlik penceresinde gerçeklestirmis oldugunuz "Belgelere Iliskin

Degerlendirme ve Hesaplanabilir Belge Denetimi" sonucunda yeterli bulunan ve yeterli bulunmayan

firmalar pencerenin alt kismindaki "Degerlendirmeye Alinan Adaylarin Ön yeterlik

Degerlendirme Sonucu" bölümünde  gösterilir. Bu alan üzerinde herhangi bir

islem yapamazsiniz.

Firma Belge Kontrolü penceresinde firmaya ait uygun olmayan belge belirlediginizde ve uygun

bulunmama gerekçesini yazdiginizda belgenin ismi ve uygun bulunmama gerekçesi pencerede 

 satirina otomatik olarak gelir. Firmanin

teklifini yeterli bulunmamasi ile iligili olusan metin üzerinde istediginiz her türlü degisikligi yapabilir

ve bu alana yeni biri metin yazabilirsiniz.

 Ön yeterlik degerlendirme sonuç tutanagini olusturur.

 Firma Belge Kontrolü penceresinde tanimladiginiz uygun olmayan belgeye

iliskin uygun bulunmama gerekçesini otomatik olarak tekrar olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

7.2.2 Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Bildirimi

NOT : Bu pencerede sadece ön yeterlik degerlendirme sonucu yeterli bulunmayan firmalarin

isimleri yer alir. Ön yeterlik degerlendirmesi sonucunda yetersiz bulunan firmanin olmamasi

durumunda pencerede firma ismi görünmez ve herhangi bir islem yapamazsiniz.
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Yeterlik Kararinin Gönderildigi Tarih : Ön Yeterlik degerlendirmesi sonucu yeterli

bulunmayan firmaya gönderilecek sonuç bildirim raporunun tarihini belirtmek için  dügmesine

basin ve açilan listeden tarihi seçin. Degerlendirme sonuç bildiriminin ön yeterlik degerlendirmesini

takip eden 3 gün içerisinde ilgii firmaya gönderilmesi gerekir.

Sayi : Ön yeterlik degerlendirme sonucu ile ilgili firmaya gönderilecek rapora vereceginiz kuruma

özgü evrak numarasini yazin.

Firmanin teklifini yeterli bulunmama gerekçesini penceredeki 

 satirina direkt yazabilirsiniz.

Bildirim Sekli : Firmanin teklifini yeterli bulunmamasi ile ilgili firmaya gönderilecek raporun

bildirim seklini seçmek için  satirina fare ile basin ve satirda olusan  dügmesine

basarak açilan listeden bildirim seklini seçin.

Firmaya gönderilecek degerlendirme sonuç bildirim

yazisini olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

7.2.3 İhaleye Davet

Yeterlik Kararinin

- Gönderildigi Tarih : Ön yeterlik degerlendirme sonuçunda yeterli bulunan firmalara gönderilecek

ihaleye davet yazisinin gönderildigi tarihi direkt yazin yada  dügmesine basarak açilan takvim

penceresinden tarihi seçin.

- Sayi : Ön yeterlik degerlendirme sonuçunda yeterli bulunan firmalara gönderilecek ihaleye davet

yazisina vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Tekliflerin
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- Verilebilecegi Son Tarih / Saat : Ön yeterlik degerlendirmesi sonucu yeterli olan firmalarin

tekliflerini verebilecegi son tarih ve saati diretk yazin yada  dügmesine basarak açilan takvim

pencersinden tarihi seçin.

Bildirim Sekli : Ihaleye davet yazsinin firmalara bildirim seklini seçmek için firmanin ismi

karsisindaki  satirina fare ile tiklayin ve satirda olusan  dügmesine basarak açilan

listeden bildirim seklini seçin.

Ihale Onay penceresinde tanimladiginiz Ihale Dokümaninin ;

Görülebilecegi Adres

Satin Alinabilecegi Adres

Satis Bedeli

Ihale Teklifinin Teslim Edilecegi Yer 

Bilgileri otomatik olarak gelir ve bu bilgileri degistiremezsiniz.

Listede seçili olan firmaya gönderilmek üzere ihaleye davet yazisini

olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

7.3 Komisyon Kapalı Oturumu

7.3.1 Belge Denetimi

Ilk oturum sonucunda elenen firma  pencerede italik ve soluk renkli olarak gözükür ve bu

firma ile ilgili herhangi bir islem gerçeklestiremezsiniz.

Seçili firma için "Belge Uygunluk Kontrolü ve Eksik Belge

Tamamlatma" islemlerini gerçeklestirirsiniz.

Firma belgelerinin uygunlugunu tanimlayacaginiz Firma Belge Kontrolü

penceresini açar.
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Seçili firmaya ait eksik belgeleri tanimlamaniz ve eksik belgelerin

tamamlatilmasi ile ilgili islemleri yapmaniz için Eksik Belge Tamamlatma penceresini açar.

Seçili firma için "Teklifte Net Olmayan Hususlar ve Teklifte

Aritmetik Hata" islemlerini gerçeklestirirsiniz.

Firmanin verdigi teklifteki net olmayan hususlari tanimlamaniz ve

gerekli islemleri yapmaniz için Teklifte Net Olmayan Hususlar penceresini açar.

Firmanin teklifindeki aritmetik hatayi tespit etmeniz ve re'sen düzeltilmis

teklifi ile ilgili firmayi bilgilendirme islemlerini gerçeklestirmeniz için  Teklifte Aritmetik Hata

penceresini açar.

Seçili firma için "Geçici Teminat, Is Deneyim Belgesi, Banka

Kredi Mektubu, Ortalama Ciro ve Bilanço"  yeterligi  islemlerini gerçeklestirirsiniz. Ihale türü,

yaklasik maliyet ve yaptiginiz seçimlere bagli olarak kontrolünü yapacaginiz hesaplanabilir belgeler

degisiklik gösterir.

Firmanin verdigi geçici teminatin yeterli olup olmadigini belirtmeniz için Geçici

Teminat penceresini açar.

Ihale konusu is için firmanin verdigi is deneyim belgesinin yeterlilik

hesaplamalarini yapacaginiz Istekli Is Deneyim Hesaplari penceresini açar. Ortak girisim olarak

ihaleye teklif veren firmalarin is deneyimi hesaplamasini yapmak için  satirina

bastiginizda Ortak Girisimler Is Deneyim Hesabi penceresi açilir. Bu dügme Idari Sartname /

Istenecek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri Bölümünde Mesleki ve Teknik Belgeler penceresinde

 seçenegi seçili oldugu zaman aktif olur.

Firmanin verdigi banka kredi mektubunun uygunlugunu tanimlayacaginiz

Banka Kredi Mektubu penceresini açar.

Firmanin ciro yeterliligi ile ilgili hesaplamalari gerçeklestirmeniz için Istekli

Ciro Yeterligi Hesaplari penceresini açar. Ortak girisim olarak ihaleye teklif veren firmalarin ciro

yeterliligini hesaplamak için  satirina bastiginizda Ortak Girisimler Için Ciro

Hesaplar penceresi açilir. Bu dügme Idari Sartname / Istenecek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

Bölümünde Ekonomik ve Mali Belgeler penceresinde  seçenegi seçili oldugu zaman

aktif olur.

Firmanin bilanço yeterligi ile ilgili hesaplamalari gerçeklestirmeniz için Firma Bilanço

Bilgileri penceresini açar. Ortak girisim olarak ihaleye teklif veren firmalarin bilanço yeterligini

hesaplamak için  satirina bastiginizda Ortak Girisimler Için Bilanço Hesaplari penceresi

açilir. Bu dügme Idari Sartname / Istenecek Belgeler ve Yeterlik Kriterleri Bölümünde Ekonomik
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ve Mali Belgeler penceresinde  seçenegi seçili oldugu zaman aktif olur.

Uygun olmayan belgelerin uygun sayilmama gerekçelerine iliskin

tutanagi olusturur.

 Firma belgelerinin uygunlugunu tanimlayacaginiz Firma Belge

Kontrolü penceresini açar.

 Firmalarin sundugu is deneyim belgelerinin güncel degerinin

hesaplarini ve yeterlik durumlarini gösteren Tüm Isteklilerin Is Deneyim Listesi penceresini açar.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

7.3.1.1 Firma Belge Kontrolü

Pencerede ihale dosyasinda yer alan ve uygunluk kontrolü yapacaginiz belgelerden ;

 Tamaminin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini, 

 Katilim Belgelerinin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini,

 Ekonomik ve Mali  durumla ilgili belgelerin görünmesini istiyorsaniz 

seçenegini,

 Mesleki ve teknik yeterlige iliskin belgelerin görünmesini istiyorsaniz 

seçenegini,

 Diger belgelerin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

NOT : Pencerede  satirinda herhangi bir islem gerçeklestiremezsiniz. Firma

belgelerinin "var, yok, muaf" kontrolünü Firma Bazinda Belge Kontrolü penceresinde

gerçeklestirirsiniz.

Uygun/Uygun Degil : Pencereyi ilk açtiginizda tüm belgeler için uygun seçenegi ( ) seçili

olarak gelir. Belgenin durumunu;

1. Belgenin karsisindaki  satirina fare ile çift tiklayarak (Belge uygunsa  ; belge uygun

degilse  isaretin seçin) yada
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2. Belgeyi fare ile seçtikten sonra  /  dügmelerini

kullanarak belirtebilirsiniz.

Seçili belgeyi uygun degil olarak belirtir ( ). Bu dügme listede seçili

olan belge uygun konumunda ( ) ise aktif olur.

Seçili belgeyi uygun olarak belirtir ( ). Bu dügme listede seçili olan

belge uygun degil konumunda ( ) ise aktif olur.

Uygun Bulunmama Gerekçesi : Belge uygun degil ise  satirina

belgenin uygun bulunmama nedenlerini yazin.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.3.1.2 Eksik Belge Tamalatma

Firmaya ait eksik belgeleri ve belgelerdeki eksiklikleri tanimlamaniz için Firma Eksik

Belge Kontrolü penceresini açar.

Belge Tarihi / Sayisi : Eksik bilgi ve belgeler ile ilgili firmaya gönderilecek yazinin tarihini direk

yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin. Tarihi girdikten sonra

yan tarafindaki veri giris alanina belgeye vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Bildirim Sekli : Eksik belgeler ve bunlarin tamamlatimasi ile ilgili firmaya gönderilecek yazinin

bildirim seklini seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden bildirim seklini seçin.

Son Teslim Tarihi : Firmanin kendisine bildirilen eksiklikleri tamamlayarak kuruma cevap verecegi

son tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Firma Teslim Etti mi? : Firma kendisine bildirilen eksiklikleri tamamlayarak belgeleri kuruma

teslim ettiyse  seçenegini, teslim etmediyse  seçenegini isaretleyin.

Firma Teslim Etti mi? bölümünde "Evet" seçenegini isaretledigini zaman "Cevap Tarihi" ve "Cevap

Uygun mu?" bölümleri aktif olur.
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Cevap Tarihi : Firmanin kendisine bildirilen eksiklikler ile ilgili kuruma cevap verdigi tarihi direkt

yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Cevap Uygun mu? : Firmanin kendisine bildirilen eksiklikler ile ilgili kuruma verdigi cevap

uygunsa  seçenegini, uygun degilse  seçenegini isaretleyin.

Uygun Bulunmama Gerekçesi : Bu bölüm "Cevabi Uygun mu?" sorusunda "Hayir" seçenegini

isaretlediginiz zaman aktif olur. Firmanin kendisine bildirilen eksiklikler ile ilgili kuruma verdigi

cevabinin uygun bulunmama gerekçelerini yazin.

Firmanin belge ve bilgilerindeki eksikliklerin neler

oldugunu belirten ve belirlenen eksikliklerin tamamlanarak kuruma en son ne zaman cevap

verilecegini bildiren raporu olusturur.

Pencereyi kapatir.

7.3.1.2.1  Firma Eksik Belge Kontrolü

Pencerede ihale dosyasinda yer alan, bilgi ve belge eksikligi kontrolü yapacaginiz belgelerden ;

 Tamaminin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini,

 Katilim Belgelerinin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini,

 Ekonomik ve Mali  durumla ilgili belgelerin görünmesini istiyorsaniz 

seçenegini,

 Mesleki ve teknik yeterlige iliskin belgelerin görünmesini istiyorsaniz 

seçenegini,

 Diger belgelerin görünmesini istiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

Eksik/Tamam: Pencereyi ilk açtiginizda tüm belgeler için tamam seçenegi ( ) seçili olarak

gelir. Belgenin durumunu;

1. Belgenin karsisindaki  satirina fare ile çift tiklayarak (Belge tamamsa  ; belge

eksikse  isaretin seçin) yada

2. Belgeyi fare ile seçtikten sonra  /  dügmelerini

kullanarak belirtebilirsiniz.

NOT : Pencerede  satirinda herhangi bir islem gerçeklestiremezsiniz. Firma

belgelerinin "var, yok, muaf" kontrolünü Firma Bazinda Belge Kontrolü penceresinde

gerçeklestirirsiniz.
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Seçili belgeyi eksik olarak belirtir ( ). Bu dügme listede seçili olan

belge tamam konumunda ( ) ise aktif olur.

Seçili belgeyi uygun olarak belirtir ( ). Bu dügme listede seçili olan

belge uygun degil konumunda ( ) ise aktif olur.

Tespit Edilen Eksiklik : Firmanin verdigi belgedeki eksiklikleri belgenin karsisindaki

 satirina yazin.

Pencereyi kapatir.

7.3.1.3 Teklifte Net Olmayan Hususlar

Teklifte Net Olmayan Husus(lar) Var mi? : Firmanin teklifinde net olmayan hususlar varsa

 seçenegini, yoksa  seçenegini isaretleyin.

NOT : Penceredeki veri giris alanlari ve dügmeler "Teklifte Net Olmayan Husus(lar) Var mi?"

sorusunda Evet seçenegini isaretlediginiz zaman aktif olur.

Belge Tarihi ve Sayisi : Teklifte net olmayan hususlarla ilgili firmaya gönderilecek olan raporun

tarihini direk yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin. Tarihi

girdikten sonra yan tarafindaki veri giris alanina belgeye vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini

yazin.

Bildirim Sekli : Teklifte net olmayan husular ile ilgili firmaya verilecek belgenin bildirim seklini

seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden bildirim seklini seçin.

Teklifte Net Olmayan Husulari Buraya Yazin : Firmanin teklifinde net olarak açiklanmayan

hususlari veri giris bölümüne direkt yazin.

Cevabin Verilecegi Son Tarih : Firmanin kurum taarfindan belirtilen teklifindeki net olmayan

hususlarla ilgili kuruma cevap verecegi son tarihi direk yazin yada  dügmesine basin ve açilan

takvim penceresinden tarihi seçin.

Firma Cevap Verdi mi? : Firma kendisine bildirilen eksiklikler ile ilgili kuruma bir cevap verdiyse

 seçenegini, cevap vermediyse  seçenegini isaretleyin.

Cevap Tarihi : Firmanin kendisine bildirilen net olmayan husular ile ilgili kuruma cevap verdigi

tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.
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Cevap Uygun mu? : Firmanin net olmayan husular ile ilgili kuruma verdigi cevap uygun ise

 seçenegini, uygun degil ise  seçenegini isaretleyin.

Uygun Bulunmama Gerekçesi : Firmanin kendisine bildirilen net olmayan hususlar ile ilgili

verdigi cevap kurum tarafindan uygun bulunmazsa veri giris alanina uygun bulunmamasi ile ilgili

gerekçeleri yazin.

 Teklifte net olmayan husular ile ilgili firmaya verilecek raporu

olusturur.

 Pencereyi kapatir.

7.3.1.4 Teklifte Aritmetik Hata

Aritmetik Hata Var mi? : Firmanin teklifinde islemsel bir hata varsa  seçenegini, yoksa

 seçenegini isaretleyin.

Firmanin teklifindeki aritmetik hatayi kontrol etmeniz için Aritmetik

Hata Kontrol Et penceresini açar.

Pencereyi kapatir.

7.3.1.4.1  Aritmetik Hatayı Kontrol Et

Firma Teklif Birim Fiyati : Firmanin is kalemleri için verdigi teklifleri is kaleminin karsisindaki

 satirina yazin.

NOT : Yaklasik maliyet asamasinda programda bir ihtiyaç listesi olusturursaniz olusturdugunuz

ihtiyaç listesindeki is kalemlerinin listesi pencereye gelir. Programda bir ihtiyaç listesi

olusturmazsaniz bu pencere bos olarak gelir.

 Pencereyi kapatir.

7.3.1.5 Geçici Teminat

Geçici Teminat Uygun mu? : Firmanin verigi geçici teminat uygun ise  seçenegini,

uygun degil ise  seçenegini isaretleyin.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.
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Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.3.1.6 İstekli İş Deneyim Hesapları

Belge Türü : Firmanin is deneyim olarak gösterdigi belgenin türünü fare ile isaretleyerek belirtin

(Örnek :  ). Bu alandaki bilgiler ihale türüne bagli olarak degisiklik

göstermektedir.

Ihale Türüne bagli olarak seçilebilecek belge türleri ;

- Yapim Ihalelerinde : Yüklenici Is Bitirme, Yüklenici Is Durum, Alt Yüklenici Is Bitirme, Is

Denetleme, Is Yönetme ve Mimarlik veya Mühendislik Diploma

- Hizmet Alim Ihalelerinde : Yüklenici Is Bitirme, Yüklenici Is Durum, Is Denetleme, Is Yönetme

- Mal Alim Ihalelerinde : Yüklenici Is Bitirme, Yüklenici Is Durum

Yapim Isleri Ihaleleri Uygulama Yönetmeligine Göre mi Alinmis? : Bu bölüm "Hizmet

Alim" ihalelerinde ve belge türü olarak "Is Denetleme" veya "Is Yönetme" seçili oldugu zaman aktif

olur. Is deneyimi yeterliginde gösterilen hizmet alim isi (Is Denetleme/Yönetme) yapim isleri ihaleleri

uygulama yönetmeligine göre alinmis ise  seçenegini (bu durumda is deneyim belgesi, ilk

ilan tarihinden geriye dogru son 15 yil içinde degerlendirilir), buna göre alinmamis ise 

seçenegini (bu durumda is deneyim belgesi, ilk ilan tarihinden geriye dogru son 5 yil içinde

degerlendirilir) isaretleyin. 

Sözlesme Teklif Türü : Firma tarafindan is deneyimi yeterlik hesaplamalarinda gösterilmek

üzere verilen belge,

- Birim Fiyat Tenzilatli yapilmis bir is ise  seçenegini

- Anahtar Teslim Götürü Bedel veya Teklif Birim Fiyatli yada Karma Teklif yapilmis bir is ise 

 seçenegini isaretleyin.

NOT : Birim Fiyat Tenzilatli islerde "Kesif Birim Fiyat Yili", Anahtar Teslim Götürü Bedel, Teklif

Birim Fiyat veya Karma Teklif islerde "Sözlesme Tarihi" bölümü aktif olur. 2002 ve öncesinde 2886

sayili eski ihale kanununa göre yapilmis isler "Birim Fiyat Tenzilatli" islerdir.

Kesif Birim Fiyat Yili : Is deneyimi yeterligi hesaplamasinda gösterilen isin kesifinin yapildigi yili

direkt yazin yada  dügmesini kullanarak belirtin.

Sözlesme Tarihi : Is deneyimi yeterligi hesaplamasinda gösterilen isin sözlesme tarihini direkt

yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Belge Ortak Girisim Olarak mi Alinmis? : Belge ortak girisim olarak yapilan islerde alinmis

ise  seçenegini, ortak girisim olarak yapilmayan bir ise ait ise  seçenegini

isaretleyin.

Ortaklik Orani : Bu bölüm Belge Ortak Girisim Olarak alinmis ise aktif olur. Belgeyi gösteren
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firmanin belgenin belirttigi isteki ortaklik oranini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

Belge Tutari : Is deneyimi olarak gösterilen belgenin toplam tutarini yazin.

Degerlendirme Orani: Is denetleme belgesinin tamami degerlendirmeye alinacaksa 

seçenegini, 1/5 i degerlendirmeye alinacaksa  seçenegini isaretleyin. Bu bölüm Yapim

ihalelerinde is deneyimi olarak Is Denetlem belgesi sunuldugunda aktif olur.

Mezuniyet Yili : Bu bölüm sadece yapim ihalelerinde ve "Belge Türü" olarak

 isaretli oldugu zaman olusur. Is deneyimi yeterligi hesaplamasinda

gösterilen diplomanin mezuniyet yilini direkt yazin yada  dügmesini kullanarak belirtin.

Sonraki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

7.3.1.6.1  İş Deneyim Hesabı

Is deneyim belgesinin güncel degerinin hesaplanmasi ile ilgili

hesap detaylarini gösteren rapor olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

7.3.1.7 Ortak Girişimler İş Deneyim Hesapları

Seçli firmaya ait is deneyimi hesaplamasi

yapmaniz için Istekli Is Deneyim Hesaplari penceresini açar.

Ortak girisime ait is deneyimi hesap detaylarini gösteren raporu olusturur.

Pencereyi kapatir.

7.3.1.8 Banka Kredi Mektubu

Kredi Mektubu Uygun mu? : Firmanin verdigi kredi mektup uygunsa  seçenegini,

uygun degilse  seçenegini isaretleyin.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.
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Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.3.1.9 İstekli Ciro Yeterliği Hesapları

Degerlendirmeye Alinan

Firmanin ciro yeterliginin belirlenmesinde;

 Toplam ciroya bakilacaksa  seçenegini,

 Ihale konusu ciroya (Yapim isleri gelirleri/Hizmet isleri gelirleri/Mal satis gelirleri)

bakilacaksa  seçenegini isaretleyin

Ihale tarihinde (yilin ilk 4 ayinda) firmanin önceki yila ait ciro degerleri henüz bellirlenmemis ise

önceki ikinci yilin ilk yil olarak degerlendirilmesi için  seçenegini

isaretleyin.

 Bölümüne ciro yeterligi hesaplanmasinda firmanin geriye

dönük kaç yillik Ciro/Hakedis/Satis degerlerine bakilacagini  dügmelerini kullanarak belirtin.

 Seçeneginin seçili oldugu durumlarda ciro yeterligi hesaplamalari :

- Yillara ait ciro degerlerini yilin karsisindaki  satirina girin. Program

girdiginiz degerler dogrultusunda ciro yeterligi hesaplamasini otomatik olarak gerçeklestirir.

 seçeneginin isaretli oldugu durumlarda ciro yeterligi hesaplamalari :

Ihale konusu ise ait faturalarin, yillara göre güncel degerlerinin toplami bu pencerede hesaplanir.

 Firmanin, ihale konusu iste degerlendirilmek üzere sundugu faturalari

gireceginiz Ihale Konusu Ciro Hesabi Için Fatura Girisi penceresini açar.

 Ciro yeterligi hesaplamasi ile ilgili detaylari gösteren raporu olusturur.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.
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7.3.1.9.1  İhale Konusu Ciro Hesabı İçin Fatura Girişi

Fatura girisi yapacaginiz Fatura Bilgileri penceresini açar.

Seçili faturaya ait bilgileri düzenlemeniz saglar.

Seçili faturayi siler.

Ihale konusu ciro hesabinda kullanilan faturalara iliskin güncelleme tablosunu açar.

Pencereyi kapatir.

7.3.1.9.1.1  Fatura Bilgileri

Tarih : Fatura tarihini direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden

tarihi seçin.

Tutar : Fatura tutarini yazin.

 seçenegi isaretli iken,  dügmesine bastiginizda kayit

penceresini kapatmaz.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.3.1.10 Ortak Girişimler İçin Ciro Hesapları

Ortak girisim ciro yeterlik hesabi ile ilgili durumu bildiren

raporu gösterir.

Seçil firmaya ait ciro yeterligi hesabini yapmaniz için Istekli Ciro Yeterligi

Hesaplari penceresini açar.

Pencereyi kapatir.

7.3.1.11 Firma Bilanço Bilgileri

 Bölümüne bilanço yeterliginin hesaplanmasinda firmanin

geriye dönük son kaç yillik bilanço degerlerine bakilacagini  dügmelerini kullanarak belirtin.

Ihale tarihinde firmanin önceki yila ait bilanço degerleri henüz belirlenmemisse önceki ikinci yilin ilk
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yil olarak degerlendirmeye alinmasi için  seçenegini isaretleyin.

Istekli firma ihalenin yapildigi yil içinde kurulmus ise 

seçenegini isaretleyin. Bu seçenek sadece "Mal Alim" ihalelerinde aktif olur.

Firmanin yillara ait bilanço verilerinin ilgili satirlara direkt yazin.

Bilanço yeterligi hesaplanacak istekli serbest meslek erbabi ise ve bilanço yeterligi hesaplamasinda

bilanço yerine serbest meslek kazanç defteri dikkate alinacak ise 

 seçenegini isaretleyin. Bu bölüm Hizmet Alim ve

Mal Alim ihalelerinde olusur, yapim ihalelerinde olusmaz.

Bilanço yeterligi hesaplamalarinda "Serbest Meslek Kazanç Defteri" dikkate alindiginda yillara ait

gelir / gideri  bölümüne direkt olarak yazin.

Bilanço yeterligi hesabi ile ilgili ayrintilari gösteren rapor olusturur.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.3.1.12 Ortak Girişimler İçin Bilanço Hesapları

Ortak girisime ait bilanço yeterliligi ile ilgili rapor

olusturur.

Seçili firmaya ait bilanço yeterligi hesaplamasi yapacaginiz pencereyi açar.

Pilot ortak için bilanço yeterligi hesaplamasi yapacaginizda Firma Bilanço Bilgileri penceresi, diger

ortak/lar için bilanço yeterligi hesaplamasi yapacaginizda Ortak Firma Bilanço Bilgileri penceresi

açilir.

Pencereyi kapatir.
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7.3.1.12.1  Ortak Firma Bilanço Bilgileri

 Bölümüne bilanço yeterliginin hesaplanmasinda firmanin

geriye dönük son kaç yillik bilanço degerlerine bakilacagini  dügmelerini kullanarak yazin.

Ihale tarihinde firmanin önceki yila ait bilanço degerleri henüz belirlenmemisse önceki ikinci yilin ilk

yil olarak degerlendirmeye alinmasi için  seçenegini isaretleyin.

Firmanin yillara ait bilanço verilerinin ilgili satira direkt yazin.

Bilanço yeterligi hesabi ile ilgili ayrintili rapor olusturur.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.3.1.13 Tüm İsteklilerin İş Deneyim Listesi

01.01.2003 Tarihine kadar ki dönem için

ve 01.01.2003 tarihinden sonraki dönem için "Is Deneyim Belgesi Güncellestirme ve

Degerlendirme Formu" nu olusturur.

Pencereyi kapatir.

7.3.2 Son Teklif Vermeye Davet

NOT : Bu pencere sadece Pazarlik Usulü ihalelerde gözükür.

Son Fiyat Tekliflerinin Verilebilecegi:

Tarih : Son fiyat tekliflerinin verilebilecegi tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan

takvim penceresinden tarihi seçin.

Saat : Son fiyat tekliflerinin verilebilecegi saati yazin.

Bildirim Sekli: Davet yazisinin firmaya bildirim seklini  seçin.

Son teklif vermeye davet yazisini olusturur.
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Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

7.3.3 İsteklilerce Verilen Son Teklifler

NOT : Bu pencere sadece Pazarlik Usulü ihalelerde gözükür.

Formun Dolduruldugu Tarih : Son Teklif Vermeye Davet penceresinde belirlenen

tarih gelir, bu pencerede degistirilemez pasif durumdadir.

Saat : Son Teklif Vermeye Davet penceresinde belirlenen saat gelir, bu pencerede

degistirilemez pasif durumdadir.

Firmalarin ihale konusu is için verdikleri ve programa tanimli teklif tutari pencerede 

 satirina otomatik olarak gelir. Firmalarin son teklif tutarini firmanin ismi

karsisindaki  satirina direk yazin. (Son Teklif Tutari, bos birakildigi takdirde

firmanin ilk teklifi son teklif tutari olarak kabul edilir.)

Isteklilerce teklif edilen son fiyatlar tutunagini olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.
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7.3.4 Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması

Asiri düsük teklif sinir deger tespiti ile ilgili hesaplamalari

gösteren rapor olusturur. (Bu dügme Yapim Ihalelerinde aktif olur.)

Idarece Öngörülen Asiri Düsük Teklif Sinir Degeri : Idarece öngörülen asiri düsük teklif

sinir degerini penceredeki veri giris alanina direkt yazin. (Bu alan Hizmet Alim ve Mal Alim

Ihalelerinde olusur.)

Idarenin belirttigi asiri düsük teklif alt sinir degeri dogrultusunda asiri

düsük tekif sorgulamasi yapar. (Bu dügme Hizmet Alim ve Mal Alim ihalelerinde aktif olur.)

Seçili firmanin teklif asiri düsük ise gözükür. Asiri düsük

teklife iliskin firmaya gönderilecek raporu olusturacaginiz ve firmanin cevabina iliskin bilgileri

tanimlayacaginiz Asiri Düsük Teklifi Firmaya Bildir penceresini açar.

 Asiri düsük tekliflerin degerlendirilmesine iliskin, asiri düsük teklif

sorgulamasi sonuç tutanagi raporunu olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

7.3.4.1 Aşırı Düşük Teklifi Firmaya Bildir

Belge Tarihi ve Sayisi : Asiri düsük teklifin bildirilmesi ile ilgili firmaya gönderilecek belgenin

tarihini direk yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin. Tarih

bölümün yan tarafindaki veri giris alanina belgeye vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Bildirim Sekli : Firmaya gönderilecek belgenin bildirim seklini seçmek için  dügmesine basin

ve açilan listeden bildirim seklini seçin.

Cevabin Verilecegi Son Tarih : Firmanin kurum tarafindan kendisine bildirilen asiri düsük teklifi

ile ilgili kuruma cevap verecegi son günü direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim

penceresinden tarihi seçin.

Firma Cevap Verdi mi? : Firma kendisine bildirilen asiri düsük teklfi ile ilgili kuruma cevap
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verdiyse  seçenegini, cevap vermediyse  seçenegini isaretleyin.

Cevap Tarihi : Firmanin asiri düsük teklif ile ilgili kendisine bildirilen yaziya karsilik kuruma verdigi

cevabin tarihini direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Cevap Uygun mu? : Firmanin verdigi cevap uygun ise  seçenegini, uygun degil ise

 seçenegini isaretleyin.

Uygun Bulunmama Gerekçesi : Firmanin verdigi cevabin uygun bulunmamasi durumunda

bulunmama gerekçelerini yazin.

 Teklifin asiri düsük oldugunu belirten ve firmaya verilecek olan

raporu olusturur.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.3.5 Komisyon Değerlendirme Sonucu

 Degerlendirmeye esas teklifler ile ilgili detaylari gösteren rapor

olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

Kismi Teklifli Ihalelerde

- Kismi teklif gruplari arasinda "Grup Adi" na göre 

- Malzeme ve is kalemleri arasinda "Tanimi"na göre arama yapar.

Program arama isleminde büyük küçük harfe karsi duyarlilik gösterir.
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 Seçili firma için ekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenmesinde

kullanilacak fiyat disi unsur katsayisini tanimlayacaginiz Firma Için Fiyat Disi Unsur Katsayisi Girisi

penceresini açar. Bu dügme Kismi Teklifli ihalelerde ve Ihale Onay bölümünde ekonomik açidan

en avantajli teklifin belirlenmesinde fiyat disi unsurlar dikkate alinacak seçenegi isaretli oldugu

zaman aktif olur. 

NOT : Fiyat disi unsur katsayisini pencerede firmanin ismi karsisindaki Fiyat Disi Unsur bölümünde

bulunan  bölümüne de yazabilirsiniz.

7.3.5.1 Firma İçin Fiyat Dışı Unsur Katsayısı Girişi

Uygulanacak Fiyat Disi Unsur Katsayisi : Katsayi degerini direkt yazin yada  dügmesine

kullanarak belirleyin.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

7.3.6 Aynı Teklifi Veren İstekliler İçinden Uygun Olanın Seçilmesi

En Avantajli Ayni Teklif Verilen Mal/Is Kalemleri : Bu dügme kismi teklifli ihalelede aktif

olur. En avantajli teklifi veren firmanin belirlenecegi mal/is kalemini seçmek için  dügmesine

basin ve açilan listeden is kalemini seçin.  

Kismi Teklifli Ihalelerde : Seçili mal/is kalemi için listedeki aktif firmayi "En Avantajli 1. Teklifi Veren

Istekli ve En Avantajli Ikinci Teklifi Veren Istekli" olarak belirler.

Kismi Teklif Olmayan Ihalelerde : Ihale konusu is için en avantajli teklifi veren firmalar arasindan

seçili firmayi  "En Avantajli 1. Teklifi Veren Istekli ve En Avantajli Ikinci Teklifi Veren Istekli" olarak

belirler. Ayni teklifi veren birden fazla firma olmasi durumunda is deneyim güncel tutari yüksek olan

firmanin en avantajli firma olarak seçilmesi gerekir.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

Ayni teklifi veren en avantajli firmalar arasindan is kalemi için en evantajli

birinci ve ikinci firmanin seçilmesine iliskin tutanagi olusturur.

Pencereyi kapatir.
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7.3.7 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifler

Ihaleye verilen teklifler arasinda en

avantajli teklif idarece belirlenen yaklasik maliyetin üzerinde ise ihaleyi iptal eder. Bu dügme en

avantajli teklifin idarece belirlenen yaklasik maliyetten üzerinde oldugu, Kismi Teklif verilmeyen

ihalelerde aktif olur.

Kurum tarafindan belirlenen yaklasik maliyetin üzerinde

teklif verilen kalem/kisimlari gösterir. Bu dügme Kismi Teklifli ihalelerde aktif olur.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

7.3.7.1 Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Verilen Kalem/Kısımlar

Kurum tarafindan belirlenen yaklasik maliyetin üzerinde teklif verilen

kalemler/kisimlari kisimlari ve iptal durumunu gösteren raporu olusturur.

Aktif kalem/kisimi iptal eder.

Iptal edilen is kalemi ve kisimin iptal durumunu kaldirir. Bu dügme iptal

edilmis kalem/kisim varsa ve pencerede seçili ise aktif olur.

Pencereyi kapatir.



Bölüm

VIII
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8 KARAR VE SÖZLEŞME

8.1 Karar

8.1.1 İhale Komisyonu Kararı

Karar No : Komisyon karar numarasini yazin.

Tutanagin Düzenlendigi Tarih / Saat : Komisyon karar tutanaginin düzenlendigi tarih ve saati

direkt yazin yada tarihi belirlemek için  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi

seçin.

Ihale sonucu ile ilgili gerekçeyi pençeredeki veri giris alanina dogrudan yazabileceginiz gibi

otomatik olarakta olusturabilirsiniz. Ihale süreci ve sonucu ile ilgili otomatik gerekçe olusturmak için 

 dügmesine basin.

Gerekçe bölümünü büyütür. Bu dügme gerekçe bölümü küçükse aktif olur.

Gerekce bölümünü küçültür. Bu dügme gerekçe büyükse küçükse aktif olur.

 "Ihale Komisyonu Karari" raporunu olusturur.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

8.1.2 Yasakli Teyidi ve Makam Onayı

KISMI TEKLIFLI OLMAYAN IHALELERDE

En Anvantajli Teklif ve En Anvantajli Ikinci Teklifin 

Yasakli Olmadigina Dair KIK Teyit Belgesinin:

- Tarihi : KIK Teyit belgesinin tarihini belirtmek için  dügmesine basin ve açilan listeden tarihi

seçin.

- Sonucu : Firma KIK tarafindan ihalelerden yasakli degil ise  seçenegini, yasakli ise

 seçenegini isaretleyin. 
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KISMI TEKLIFLI IHALELERDE

En Avantajli Birinci ve Ikinci Teklif Sahiplerinin
- KIK Teyit Belge Tarihi : Firmanin ihalelerden yasakli olmadigina dair KIK'ten teyitinin alindigi tarihi

belirtmek için firmanin ismi karsisindaki   satirina fare ile basin ve olusan 

dügmesine kullanarak tarihi seçin. KIK Teyit Belge Tarihini listedeki firmalarin herbiri için ayri ayri

girmeniz gerekir.

- Sonuç : Firmanin Ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadigini firma ismi karsisindaki "Sonuç"

satirina fare ile basarak belirtin. Firma yasakli degil ise , yasakli ise

 biçiminde belirtin. Sonucu listedeki firmalarin her biri için ayri ayri belirtmeniz

gerekir. Pencereyi ilk açtiginizda listedeki tüm firmalar için "Yasakli Degil" seçenegi seçili olarak

gelir.

Aktif firmanin KIK'ten yasakli teyidini almaniz için KSP Teyit/Sonuç Formu

internet açar.

Ihale Yetkilisi Ihale Kararini Onayladi mi?

- Sonuç : Ihale yetkilisi ihale kararini onayladiysa  seçenegini, onaylamadi ise 

seçenegini isaretleyin.

- Onay Tarihi / Ihale Kararinin Iptal Edildigi Tarih: Ihale yetkilisinin ihale kararini onayladigi tarihi

belirtmek için  dügmesine basin ve açilan listeden tarihi 

NOT:  Ihale kararinin iptal edildigi tarih, ihale yetkilisinin ihale kararini onaylamadigi veya en

avantajli teklif sahibi 1. ve 2. firmanin yasakli olmasi durumunda gözükür.

Ön Mali Kontrol Yapilacak mi?: Ihalede sözlesme imzalanmadan önce, ön mali kontrol (maliye

bakanligi vizesi) yapialcaksa  seçenegini, yapilmayacaksa  seçenegini isaretleyin. 

 "Ihale Komisyonu Karari" raporunu "Ihale Yetkilisinin onay durumunu

belirtir" sekilde olusturur. Bu dügme kismi teklifli ihalelerde aktif olmaz.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler
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yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

8.1.2.1 KSP Teyit Sonuç Formu

: Kamu Satinalma Platformu (KSP) sayfasina kullanici adi ve sifrenizi

girdikten sonra, yasakli teyidi için gereken bilgilerin aktarimini baslatir.

KSP Yasakli Teyidini Nasil Alacaksiniz?

1) KSP Kullanici Adi ve Sifrenizi girin.

2)  dügmesine basarak islemi baslatin. Program sirayla su adimlari otomatik

gerçeklestirecektir:

Yasakli teyidi yapilacak ihale dosyasini listeden seçer. (Ihale Kayit No bilgisinin dogru girilmis

olmasi gerekir)

Firmanin açilan ilk yasakli listesinde olup olmadigini kontrol eder. (Firma/Kisi adinin, ticari

unvaninin dogru girilmis olmasi gerekir )

Firma açilan ilk yasakli listesinde yoksa, 

seçeneginin isaretler.

Firmanin,  durumunu isaretler ve TC

Kimlik No/Vergi Kimlik No bilgilerini doldurur.

Bir sonraki pencerede  basligi altinda bulunan bilgileri (Adres, telefon, faks,

ticaret/esnaf odasi adi...) doldurur.

3) Yukaridaki islemler bittiginde, bilgileri kontrol ediniz. Bilgiler dogru ise  

 dügmesine basarak, teyidinizi alin.

Sayfa Dondu, Ekranda Bir Hareket Yok, Ne Yapmaliyim?

Sistem yukarida  2nci maddede sayilan asamalari uygularken, bir noktada sorunla karsilasmis

olabilir. Bu durumda elle müdahale edip, istenen bilgiyi girdikten sonra 

 dügmesine yeniden basarak, sistemin bir sonraki adima geçmesini saglayin.
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8.1.3 İptal Edilen İş Kısımları

Bu pencerede iptal edilen is kalemleri/kisimlarinin listesi yer alir.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Iptal edilen is kisimlarini gösteren rapor olusturur.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

8.1.4 Kesinleşen İhale Kararının İsteklilere Bildirilmesi

Sayi: Kesinlesen ihale kararini bildirmek üzere firmalara gönderilecek olan yaziya vereceginiz

kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Tarih: Kesinlesen ihale karari raporunun firmaya gönderildigi tarihi belirlemek için  dügmesine

basin ve açilan listeden tarihi seçin.

Isteklinin Teklifinin Degerlendirmeye Alinmama veya Uygun Görülmeme Gerekçesi

: Listedeki aktif firmanin teklifinin degerlendirmeye alinmamasi veya uygun görülmemesi ile ilgili

gerekçeyi veri giris bölümüne direkt yazabileceginiz gibi  dügmesine basarak

otomatik olarak da olusturabilirsiniz. Otomatik Gerekçe dügmesi  kismi teklif verilmeyen ihalalerde

ihaleyi kazanan firma seçili durumda iken pencerede olusmaz. 

Bildirim Sekli : Kesinlesen ihale kararinin firmaya nasil bildirilecegini belirtmek için

 bölümüne fare ile basin ve satirda olusan  dügmesini kullanarak bildirim seklini

seçin.

Fiili Teblig Tarihi: Bu bölümdeki tarih bildirim sekline bagli olarak degisir. 

 seçili oldugunda, fiili teblig tarihi +7 gün sonrasi hesaplanir ancak mektubun daha
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evvel teslim edildigine iliskin idareye bir tebligat gelirse,   daha erken bir tarih

seçilebilir.

Elden/Faks/E-Posta seçili oldugu zaman   ise ayni gün kesinlesen ihale kararinin

istekliye fiilen teblig edildigi tarih olarak kabul edilir ve degistirilemez.

Listede seçil olan firmaya verilmek üzere kesinlesen ihale karari raporunu

olusturur.

Listedeki tüm firmalar için Kesinlesen Ihale Karari raporunu olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

8.2 Sözleşme

8.2.1 Sözleşmeye Davet

Ön Mali Kontrolün Tamamlandigi Tarih : Tarihi direkt yazin ya da  dügmesine basin ve

açilan takvim penceresinden tarihi seçin. Bu bölüm ihalede  ön mali kontrol yapilacaksa aktif olur.

Sözlesmeye Davetin Gönderilme Tarihi : Tarihi belirtmek için  dügmesine basin ve açilan

listeden tarihi seçin. Idareye yazili bir açiklama talebinde bulunulmussa ve idare bu talebe cevap

vermemis ise sözlesmeye davetin gönderilme tarihini giremezsiniz.

Sayisi : Sözlesmeye davet yazisina vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.
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Bildirim Sekli : Bildirim seklini seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden bildirim seklini

seçin.

Fiili Teblig Tarihi: Firmaya gönderilecek davet yazisinin fiili teblig tarihini belirtmek için 

dügmesine basin ve açilan listeden bildirim seklini seçin. Bu bölüm bildirim sekli olarak "Posta Ile"

seçenegi seçili oldugunda aktif olur, diger seçenekler seçili oldugunda bu alanda herhangi bir

degisiklik yapamazsiniz.

Sözlesmenin Imzalanacagi Son Tarih : Sözlesmeye davet tarihi ve bildirim sekline bagli

olarak otomatik gelir.

Sözlesme Imzalamaya Geldi mi? : Firma sözlesmeyi imzalamaya geldiyse 

seçenegini, gelmediyse  seçenegini isaretleyin.

 Firmaya gönderilecek olan sozlesmeye davet raporunu olusturur. Kismi

teklifli ihalelerde bu dügme olusmaz.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

8.2.2 Sözleşmeye Davet Edilecek İstekiler

Listedeki seçili firmaya ait sözlesme bilgilerini tanimlamaniz için

Istekli Sözlesme Bilgileri penceresini açar.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.
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8.2.2.1 İstekli Sözleşme Bilgileri (Kısmi Teklif)

Sözlesmeye Davetin Gönderilme Tarihi : Tarihi belirtmek için  dügmesine basin ve açilan

listeden tarihi seçin. Idareye yazili bir açiklama talebinde bulunulmussa ve idare bu talebe cevap

vermemis ise sözlesmeye davetin gönderilme tarihini giremezsiniz.

Sayisi : Sözlesmeye davet yazisina vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Bildirim Sekli : Bildirim seklini seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden bildirim seklini

seçin.

Fiili Teblig Tarihi: Firmaya gönderilecek davet yazisinin fiili teblig tarihini belirtmek için 

dügmesine basin ve açilan listeden bildirim seklini seçin. Bu bölüm bildirim sekli olarak "Posta Ile"

seçenegi seçili oldugunda aktif olur, diger seçenekler seçili oldugunda bu alanda herhangi bir

degisiklik yapamazsiniz.

Sözlesmenin Imzalanacagi Son Tarih : Sözlesmeye davet tarihi ve bildirim sekline bagli

olarak otomatik gelir.

Sözlesme Imzamaya Geldi mi? : Firma sözlesmeyi imzalamaya geldi ise  seçenegini,

gelmedi ise  seçenegini, imzalamaya bekleniyor ise  seçenegini isaretleyin.

Ihale konusu is ile ilgili firmaya gönderilecek sözlesmeye davet

yazisini olusturur.

Sonraki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

8.2.3 En Avantajlı İkinci Firmanın Sözleşmeye Daveti

Yasakli Olmadigina Dair KIK Teyit Belgesinin 

Tarihi : Tarihi belirtmek için  dügmesine basin ve açilan listeden tarihi seçin.

Sonuç : Firma KIK'te yasakli ise  seçenegini, yasakli degil ise 

seçenegini isaretleyin.

Firmanin KIK'ten yasakli teyidini almaniz için KSP Teyit/Sonuç Formu

internet açar.

Ihale Yetkilisince Uygun Görüldü mü? : Sonuç ihale yetkilisince uygun görüldüyse

 seçenegini, uygun görülmediyse  seçenegini isaretleyin.



181KARAR VE SÖZLEŞME

© AMP YAZILIM

Sözlesmeye Davet Gönderme

Tarihi: Tarihi belirtmek için  dügmesine basin ve açilan listeden tarihi seçin.

Sayisi: Sözlesmeye davet yazisina vereceginiz kuruma özgü evrak numarasini yazin.

Bildirim Sekli: Sözlesmeye davet yazisinin bildirim seklini seçmek için  dügmesine basin ve

açilan listeden bildirim seklini seçin.

Fiili Teblig Tarihi: Firmaya gönderilecek davet yazisinin fiili teblig tarihini belirtmek için 

dügmesine basin ve açilan listeden bildirim seklini seçin. Bu bölüm bildirim sekli olarak "Posta Ile"

seçenegi seçili oldugunda aktif olur, diger seçenekler seçili oldugunda bu alanda herhangi bir

degisiklik yapamazsiniz.

Sözlesmenin Imzalanacagi Son Tarih : Sözlesmeye davet tarihi ve bildirim sekline bagli

olarak otomatik gelir.

Sözlesme Imzalamaya Geldi mi? : Firma sözlesmeyi imzalamaya geldiyse 

seçenegini, gelmediyse  seçenegini isaretleyin.

Firmaya gönderilecek olan sozlesmeye davet raporunu olusturur.

Sonraki pencereye geçer.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

8.2.4 Sözleşme

4734 Sayili Kanun'un 10 uncu Maddesinin Son Firkasina Göre Istenecek Belgeler :

Pencere açildiginda belgeler uygun olarak  seçilir gelir. Belge uygun degil ise "Uygun"

satirina fare ile çift tiklayarak uygun degil  biçimine getirin.

Is Deneyim Belgesinin Asli Görüldü mü? : Firmanin is deneyimi yeterligi hesaplamalarinda

göstermis oldugu is deneyim belgesinin asli kurum yetkilisi tarafindan görüldü ise 

seçenegini, görülmediyse  seçenegini isaretleyin.
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Alinan Kesin Teminatin

- Miktari : Firma tarafindan verilen kesin teminat tutarini yazin.

- Türü : Kesin teminat olarak teminat mektubu verilmis ise  seçenegini,

Tedavüldeki Türk Parasi veya Devlet Iç Borçlanma Senedi gösterilmis ise  seçenegini

isaretleyin. Diger seçenegini isaretledikten sonra teminat türünü seçmek için pencerede olusan 

dügmesine basin ve açilan listeden teminat türünü seçin.

- Banka Mektubunun Tarihi : Bu bölüm firma teminat olarak banka mektubu göstermis ise aktif

olur. Mektup tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan takvim penceresinden tarihi

seçin.

- Süresiz: Banka teminat mektubunun belirli bir tarih sinirlamasi yoksa  kutusunu isaretleyin.

Sözlesme Nüsha Sayisi : Sözlesmenin idare ve isteklide kalacak nüsha sayisini direkt yazin yada

 dügmesini kullanarak belirtin.

KIK Yasaklilik Teyidinin Sonucu : Sözlesme imzalanmadan önce tekrar yasakli teyidi alinarak

sonucu burada belirtilir. 

Firmanin, KIK'ten yasakli teyidini almaniz için KSP Teyit/Sonuç Formu

internet açar.

Sözlesmenin Imzalandigi Tarih : Sözlesmenin imzalandigi tarihi belirtmek için  dügmesine

basin ve açilan listeden tarihi seçin.

Kurum ile firma arasinda imzalanacak sözlesmeyi olusturur.

Ihale konusu iste çalistirilacak alt yükleniclileri programa

tanimlamaniz için Alt Yüklenici Listesi penceresini açar. Bu dügme alt yüklenicilerin

çalistirilabilecegi ihalelerde aktif olur. Ihale konusu iste alt yüklenicilerin çalisip çalismayacagini Ihale

Onay penceresinde tanimlarsiniz.

Konsorsiyum olarak teklif veren firmanin konsorsiyum ortaklarini

tanimlayacaginiz Konsorsuyum Ortaklari penceresini açar. Bu dügme konsorsiyumlarin teklif

verebilecegi ihalelerde aktif olur. Ihale konusu ise konsorsiyumlarin teklif verip veremeyecegini Ihale

Onay penceresinde tanimlarsiniz.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer. Bu dügme kismi teklifli ihalelerde olusmaz.
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Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir. Bu dügme kismi teklifli

ihalelerde aktif olur.

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.

8.2.4.1 Alt Yüklenici Listesi

Idari Sartname / Alt Yükleniciler bölümünde tanimladiginiz alt yüklenicilere yaptirilacak is kisimlari

pencereye otomatik olarak gelir.

Belirtilen is kismini yapacak alt yüklenicinin ismini satirina direk

yazin.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

8.2.4.2 Konsorsiyum Ortakları

Ihaleye teklif veren firmanin ismi koordinatör ortak olarak pencereye gelir.

Konsorsiyumda yer alan diger firmalari tanimlamaniz için pencerede bos bir satir olusturur.

Aktif ortagi siler.

Firmanin konsorsiyumdaki pozisyonunu belirtmek için  satirina fare ile basin ve

satirda olusan  dügmesini kullanarak firmanin pozisyonunu seçin.

Firmanin adini ve konsorsiyumda üstlendigi is kismini 

satirlarina direkt yazin.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

Pencereyi kapatir.
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8.2.5 İhale Sonuç Bilgileri

Bu pencerede ihale sonucuna iliskin bilgiler yer alir.

Ihale sonuç bilgileri raporunu olusturur.

Önceki pencereye geçer.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve üzerinde degisiklik yapilmamasi için

bölümü kilitleyerek kapatir. 

Ihale süreci tamamlanarak kilitlenmis bölüm üzerinde düzenlemeler

yapabilmeniz için bölümün kilidini açacaginiz Kilitleri Aç penceresini açar. Bu dügme ihale sürecini

tamamlayarak bölümü kilitlediginizde aktif olur.

Pencereyi kapatir.



Bölüm

IX
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9 TANIMLAR

9.1 İdare Kimlik ve Lisans Bilgileri

Bagli / Iliskili / Ilgili Oldugu En Üst Idare : Kurumun bagli bulundugu en üst idareyi yazin.

Bagli Oldugu Idare : Kurumun bagli oldugu idareyi yazin.

Ihaleyi Yapan Idareye ait

Adi

Adresi

Posta Kodu

Ilçe

Il

Telefon (Alan Kod / No)

Faks

Elektronik Posta Adresi

Internet Adresi

Bilgilerini programa tanimlayin.

NOT : Programin lisanslanmasi asamasinda, Ürün Kayit Formu penceresinde tanimli bilgiler bu

pencereye otomatik olarak gelir. Tanimladiginiz bilgiler ihale sürecinde ilgili yerlere otomatik olarak

aktarilir.

Kapsam Türü : Kurumunuzun kapsam türünü  veya

 seçenegini isaretleyerek belirtin.

Madde 22/d Türü : Dogrudan temin ihalelerde geçerli olan madde 22/d maddesi kapsaminda

kurum büyüksehir sinirlari içerisinde ise  büyüksehir sinirlari disinda

ise  seçenegini isaretleyin.

Kuruma ait antet ve tanimlari girmeniz için Antet /

Tanimlar penceresini açar.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.
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9.2 Adres Bilgileri

Ihale sürecinde kullanilacak adresler "Adres Tanimi" bölümünde standart olarak yer alir. Tanimda

belirtilen isin yapilacagi tam adresi "Açik Adres" satirina direkt yazin.

Yaptiginiz düzenlenem ve degisikliklikleri kaydeder.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Pencereyi kapatir.

9.3 Antet / Tanımlar

Programda olusturacaginiz raporlarin üst bölümünde yer alacak kuruma

ait anteti olusturmaniz/düzenlemeniz için Microsoft Word sayfasi açar.

Tanimli anteti siler.

Onay Makami : Kurumun açacagi ihaleleri onaylayan, ihale onay belgesinde yer alacak

makamin adini yazin.

Yazismalarda Sayi : Yazismalarda belgelere verilen kuruma özgü evrak numaralandirmasinda

sabit bir format / ön ek varsa bu formati/ön eki yazin.

Geçerli Mahkeme : Ihale sürecinde ve ihale konusu iste kurum ile firma arasinda çikacak

anlasmazliklarda geçerli olacak mahkemeyi belirtin.

Teminatlarin Yatirilacagi Yer : Teminat mektubu disindaki teminatlarin yatirilacagi yeri belirtin.

Belgelerde Bos Birakilacak Maddelere Yazilacak Metin : Ihale belgelerinde (Sözlesme,

Sartname vb.) bos olarak gelecek maddelere gelmesini istediginiz metni yazin.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

9.4 Görevliler Havuzu

Programa tanimli personel listesi içinde "Personel Ad Soyad" ina göre arama

yapar. Program arama isleminde büyük-küçük harfe karsi duyarlilik gösterir.

Programa tanimli personellerin ihale sürecinde gerçeklestirecekleri

standart görevlerini tanimlamaniz için Sabit Görevliler bölümünü açar.
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Yeni bir personel tanimlamaniz için pencerede bos bir satir olusturur.

Personel Ad Soyad ve Unvanini pencerede olusan bu satira direkt yazabilirsiniz.

Seçili personelin bilgilerini düzenlemeniz için Personel Detay Bilgileri

penceresini açar.

Seçili personeli görevliler havuzundan siler.

Seçili personele ait ayrintili bir bilgi girisi yapacaginiz Personel Detay

Bilgileri penceresini açar.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

9.4.1 Personel Detay Bilgileri

T.C Kimlik No : Personelin Türkiye Cumhuriyeti vatandaslik kimlik numarasini yazin.

Seçili personele ait Ad, Soyad ve Unvan bilgileri otomatik olarak gelir. Bu bilgiler üzerinde

degisiklik ve düzenlemeler yapabilirsiniz.

Personele Ait

Telefon (Is, Ev ve GSM)

Faks

E-Mail

Internet Sayfasi

Bilgilerini girin.

Notlar : Personel ile ilgili belirtmek istediginiz ek açiklama ve notlari yazin.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

9.4.2 Sabit Görevliler

 Ihale sürecinde görev alacak personelleri tanimlayacaginiz Görevliler

Havuzu penceresini açar.

Ihale Türü : Ihale sürecinde görev alacak sabit personelleri tanimlayacaginiz ihale türünü
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bölümünden fare ile isaretleyerek seçin.

NOT : Kurumunuzun çalisma yetkisi olmadigi ihale türü pasif olarak gelir, bu ihale türü için

görevli personel tanimlayamazsiniz. Kurumunuzun birden fazla ihale türü üzerinde çalisma yetkisi

varsa her bir ihale türü için sabit görevlileri ayri ayri tanimlamaniz gerekir.

Ad Soyad : Seçili görevde yer alacak personeli belirtmek için  dügmesine basin ve açilan

personel listesinden personeli seçin. Ihale sürecinde görev alacak personelleri Görevliler Havuzu

penceresinde tanimlarsiniz.

Unvan  : Seçtiginiz personelin tanimli unvani otomatik olarak gelir.

Personeli ve unvan bilgisini siler.

Komisyon Üye Sayisi : Aktif komisyonun kaç personelden olusacagini belirtmek için

 bölümünde

üye sayisini fare ile isaretleyerek belirtin.

NOT : "Komisyon Üye Sayisi" bölümü "Ihale Komisyonu, Geçici Kabul Komisyonu ve Muayene

Kabul Komisyonu" dügmelerine bastiginiz zaman aktif olur. Ihale Komisyonu 5,7 veya 9 kisiden

olusurken Geçici Kabul Komisyonu ve Muayene Kabul Komisyonu 3,5 veya 7 kisiden olusur.

Yaklasik maliyet arastirmasinda görev alacak personelleri

tanimlarsiniz.

Firmalarla yapilacak yazismalari gereçeklestirecek personeli

tanimlarsiniz.

Ihale birim yetkilisini tanimlarsiniz.

Ihale (Harcama) yetkilisini tanimlarsiniz.

Idari sartnamenin hazirlanmasinda görev alacak personelleri

tanimlarsiniz.

Ihale dokümanini satan personeli tanimlarsiniz.
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Firmalarin ihale dosyalarini teslim alan personeli tanimlarsiniz.

Ihale komisyonunda görev alacak personelleri ve komisyon üye

sayisini tanimlarsiniz.

Geçici kabul komisyonunda görev alacak personelleri ve komisyon

üye sayisini tanimlarsiniz.

Muayene kabul komisyonunda görev alacak personelleri ve

komisyon üye sayisini tanimlarsiniz.

Pencereyi kapatir.

9.5 Malzeme Tanımları

Tanimli is kalemleri içerisinde "Kodu, Tanimi, Açiklamasi ve Birimi" ne göre arama

yapar.

 Pencereyi kapatir.

Malzeme Tanimlari penceresini programda iki farkli yerden açarsiniz ve pencereyi açtiginiz yere

göre penceredeki dügmeler degisiklik gösterir. Pencereyi;

1. Tanimlar ana menüsündeki  bölümünden açtiginizda Aktar dügmesi

pencerede olusmaz.

2. Yaklasik Maliyet bölümünde ihtiyaç listesi olusturuken  dügmesine

basarak açtiginiz Yeni, Düzelt, Sil, Excel'den Al ve Excel'e Aktar dügmeleri  pencerede olusmaz.

Seçili is kalemini Ihtiyaç Listesi penceresine aktarir.

Yeni bir malzeme ve is kalemi tanimlar.

Aktifi is kalemi bilgileri üzerinde düzenleme ve degisiklikler yapmanizi
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saglar.

Aktif is kalemini siler.

Excelde olusturulmus ihtiyaç listesini programa aktarabilmeniz ve ihtiyaç

listesi sablonunu olusturabilmeniz için Malzeme Stok Listesinin Excel Dosyasindan Çekilmesi

penceresini açar.

Program veri tabanina kayitli malzeme tanimlarinin listesini Excel dosyasi

olarak bilgisayariniza kaydeder.

9.5.1 Malzeme Tanımı / Düzenleme

9.5.1.1 Malzeme Tanımı

Malzeme Tanimi / Düzenleme penceresi kendi içerisinde iki bölümden olusur. Bunlar ;

1. Tanimlama Bilgileri

2. Kategoriler.

Tanimlama Bilgileri

Stok Kodu : Malzemeyi tanimlamak için belirteceginiz kurumunuza özgü kodu yazin.

Tanimi : Malzemenin adini yazin.

Açiklamasi : Malzeme ait belirtmek istediginiz özellikler ve açiklamalari yazin.

Birimi : Malzeme ölçü birimini yazin (Örnek : Adet, Lt, Kg vb.)

KDV Orani % : Malzeme KDV oranini yazin.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

Tanimli malzemenin ait oldugu is grubunu belirteceginiz

Kategoriler bölümünü açar.

Pencereyi kapatir.
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9.5.1.2 Kategoriler

Tanimli tüm malzeme kategorilerini malzemenin dahil oldugu kategori olarak belirtir.

Seçili malzeme kategorisini malzeminin dahil oldugu kategori olarak belirtir.

Malzemenin dahil oldugu ve seçili olan malzeme kategorsini "Tanimli Tüm Malzeme

Kategorileri" bölümüne aktararak malzemenin dahil oldugu kategoriden çikarir.

Malzemenin dahil oldugu tüm malzeme kategorilerini "Tanimli Tüm Malzeme Kategorileri"

bölümüne aktararak malzemenin dahil oldugu kategori bölümünü bosaltir.

 Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

 Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

Pencereyi kapatir.

9.5.2 Malzeme Stok Listesinin Excel Dosyasından Çekilmesi

Dosya Ismi : Malzemelerin kayitli oldugu ve program aktarma yapacaginiz Excel dosyasini

seçmek için  dügmesine basin.

Malzemelerin kayitli oldugu Excel dosyasini seçtiginiz zaman Excel dosyasinda kayitli malzemelerin

listesi pencereye gelir. Program veri tabanina aktarmak istediginiz malzemelerin yanindaki 

kutusunu fare ile isaretleyerek belirtin.

Program veri tabanina aktarilmak üzere seçilen ( ) malzemelerin seçili

isaretini kaldirir. Bu dügme pencerede seçili bir malzeme varsa aktif olur.

Listedeki tüm malzemeleri program veri tabanina aktarmak üzere seçili

konuma getirir. Bu dügme penceredeki malzemelerin hiçbiri seçili olmadigi zaman aktif olur.

Seçili malzemeleri program veri tabanina aktarir.

 Excelde olusturarak programa aktarabileceginiz malzeme listesi
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sablonunu olusturur.

Pencereyi kapatir.

9.6 Firma Tanımları

 Tanimli firmalar arasinda "Firma Kodu, Firma Adi ve Adres" bilgilerine göre arama

yapmanizi saglar. Arama isleminde program büyük küçük harfe karsi duyarlilik gösterir.

 Pencereyi kapatir.

Firma Listesi penceresini açtiginiz yere göre penceredeki dügmeler degisiklik gösterir. Pencereyi ;

1. Tanimlar ana menüsünde bulunan Firma Tanimlari dügmesi ile açtiginizda "Firmayi Aktar"

dügmesi pencerede olusmaz.

2. Yaklasik maliyet çalismasi yaparken Firma Seçimi ve Teklif Isteme penceresinde

 dügmesine basarak açtiginizda; Doküman satin alan firmayi tanimlamak için

 dügmesine basarak açtigimizda; Firmayi Ihaleye Davet etmek için

 dügmesine basarak açtigimizda "Yeni, Düzelt, Sil, Excel'e Aktar ve

Excel'den Al" dügmeleri pencerede olusmaz.

Yeni bir firma tanimlayabilmeniz için Yeni Firma Tanimlama penceresini

açar.

Firma bilgileri üzerinde degisiklik ve düzenleme yapabilmeniz için Firma

Bilgilerini Düzenleme penceresini açar.

Aktif firmayi program firma veri tabanindan siler.

Excel'de olusturdugunuz firma listesini programa aktarmanizi saglar.

Aktarma yapacaginiz dosyanin biçimi ile program sablonunun ayni olmasi gerekir. Firma bilgilerini

girerek aktarma yapacaginiz Excel sablonunu Firma Listesinin Excel Dosyasindan Çekilmesi

bölümünde olusturabilirsiniz.

Firma listesini Excel formatinda bilgisayariniza kaydeder.

Seçili firmayi

- Yaklasik Maliyet çalismasi asamasinda Firma Seçimi ve Teklif Isteme penceresine

- Doküman Satin Alan Istekliler asamasinda Ihale Dokümanini Satin Alan Firma Bilgileri
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penceresine aktarir.

9.6.1 Yeni Firma Tanımlama

9.6.1.1 Kimlik Bilgileri

Firma Kodu : Firmaya vereceginiz kuruma özgü, firmayi tanimlayici kodu yazin.

Firma Adi : Firmanin tam adini yazin.

Yetkili Kisi : Firma yetkilisinin ad ve soyadini yazin.

Türü : Firmanin türünü

 bölümünden

fare ile isaretleyerek belirtin.

Firmaya ait ;

Adres

Semt

Ilçe

Il

Posta Kodu

Tel Kodu / No

Faks

Telefon - 2

Cep Telefonu

Internet Sitesi

E-Mail Adresi

Ticaret / Esnaf Odasi

Ticaret / Esnaf Sicil No

Vergi Dairesi

Vergi No

Uyrugu

Vergi Kimlik No

T.C. Kimlik No

Bilgilerini girin.

Firmanin KIK ve Kurum tarafindan yasakli olup olmadigini

tanimlamaniz için Yasakli Bilgileri bölümünü açar.

Firmanin %50'sinden fazla hissesine sahip oldugu diger firmalari

tanimlayacaginiz Firmanin Ortaklari bölümünü açar.
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Firmanin faaliyet gösterdigi is alanlarini tanimlayacaginiz Faaliyet

Alani bölümünü açar.

Firmaya ait belirtmet istediginiz açiklama ve ek bilgileri

yazacaginiz Notlar bölümünü açar.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

Pencereyi kapatir.

9.6.1.2 Yasaklı Bilgileri

Firma KIK tarafindan ihalelere katilmaktan yasakli ise  seçenegini, kurum

tarafindan kurumun açacagi ihalelere katilmaktan yasakli ise  seçenegini

isaretleyin.

NOT : Firma hem kurum hemde KIK tarafindan ihalelere katilmaktan yasakli olabilir. Bu durumda

her iki seçenegi de isaretleyin.

Baslangiç Tarihi : Yasagin basladigi tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan

takvim penceresinden tarihi seçin.

Bitis Tarihi : Firmanin ihalelere katilma yasaginin bittigi tarihi direkt yazin yada  dügmesine

basin ve açilan takvim penceresinden tarihi seçin.

Firmanin kimik bilgilerini görüp düzenleyeceginiz Kimlik Bilgileri

bölümünü açar.

Firmanin %50'sinden fazla hissesine sahip oldugu diger firmalari

tanimlayacaginiz Firmanin Ortaklari bölümünü açar.

Firmanin faaliyet gösterdigi is alanlarini tanimlayacaginiz Faaliyet

Alani bölümünü açar.

Firmaya ait belirtmet istediginiz açiklama ve ek bilgileri

yazacaginiz Notlar bölümünü açar.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.
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Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kaptir.

Pencereyi kapatir.

9.6.1.3 Firmanın Ortakları

Tanimli tüm firmalari firmanin %50'sinden fazla hissesine sahip oldugu ortaklari bölümüne

aktarir.

Seçili firmayi firmanin %50'sinden fazla hissesine sahip oldugu ortaklari bölümüne aktarir.

Firmanin %50 sinden fazla hissesine sahip oldugu alanda bulunan ve seçili durumdaki

firmayi tanimli firmalar bölümüne aktarir ve firmanin %50'den fazla hissesine sahip olma durumunu

iptal eder.

FIrmanin %50 sinden fazla hissesine sahip oldugu tüm firmalari tanimli firmalar bölümüne

aktarir.

NOT : Firmanin %50 sinden fazla hissesine sahip oldugu firmayi/lari programa tanimli firmalar

arasindan seçebilirsiniz. Yeni bir firma tanimlamak için Firma Tanimlari bölümüne bakin.

Firmanin kimik bilgilerini görüp düzenleyeceginiz Kimlik Bilgileri

bölümünü açar.

Firmanin KIK ve Kurum tarafindan yasakli olup olmadigini

tanimlamaniz için Yasakli Bilgileri bölümünü açar.

Firmanin faaliyet gösterdigi is alanlarini tanimlayacaginiz Faaliyet

Alani bölümünü açar.

Firmaya ait belirtmet istediginiz açiklama ve ek bilgileri

yazacaginiz Notlar bölümünü açar.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kaptir.
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Pencereyi kapatir.

9.6.1.4 Faaliyet Alanı

Tanimli tüm faaliyet alanlarini firmanin faaliyet gösterdigi is alani olarak tanimlar.

"Tanimli Tüm Faaliyet Alanlari"  bölümünde seçili durumda olan faaliyet alanini firmanin

faaliyet gösterdigi is alani olarak tanimlar.

Firmanin faaliyet gösterdigi is alani olarak tanimlanmis ve seçili durumdaki faaliyet alanini

firmanin faaliyet gösterdigi is alanindan çikartir.

Firmanin faaliyet gösterdigi is alani olarak tanimli tüm is alanlarini firmanin faaliyet alani

olmaktan çikarir.

Firmanin kimik bilgilerini görüp düzenleyeceginiz Kimlik Bilgileri

bölümünü açar.

Firmanin KIK ve Kurum tarafindan yasakli olup olmadigini

tanimlamaniz için Yasakli Bilgileri bölümünü açar.

Firmanin %50'sinden fazla hissesine sahip oldugu diger firmalari

tanimlayacaginiz Firmanin Ortaklari bölümünü açar.

Firmaya ait belirtmet istediginiz açiklama ve ek bilgileri

yazacaginiz Notlar bölümünü açar.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kaptir.

Pencereyi kapatir.
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9.6.1.5 Notlar

Firma ile ilgili belrtmek istediginiz ek açiklama ve bilgileri penceredeki veri giris bölümüne direkt

yazin.

Firmanin kimik bilgilerini görüp düzenleyeceginiz Kimlik Bilgileri

bölümünü açar.

Firmanin KIK ve Kurum tarafindan yasakli olup olmadigini

tanimlamaniz için Yasakli Bilgileri bölümünü açar.

Firmanin %50'sinden fazla hissesine sahip oldugu diger firmalari

tanimlayacaginiz Firmanin Ortaklari bölümünü açar.

Firmanin faaliyet gösterdigi is alanlarini tanimlayacaginiz Faaliyet

Alani bölümünü açar.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kaptir.

Pencereyi kapatir.

9.6.2 Firma Listesinin Excel Dosyasından Çekilmesi

Firmlarin kayitli oldugu ve program aktarma yapacaginiz Excel dosyasini seçmenizi saglar.

Firmalarin kayitli oldugu Excel dosyasini seçtiginiz zaman Excel dosyasinda kayitli firmalarin listesi

pencereye gelir. Program veri tabanina aktarmak istediginiz firmalarin yanindaki  kutusunu

fare ile isaretleyerek belirtin.

Firma Türü : Program veri tabanina aktaracaginiz firmanin türünü  satirinda

fare ile isaretleyerek belirtin. Bu bölüm firma bilgilerini transfer edeceginiz Excel dosyasini seçtiginiz

zaman aktif olur.

Program veri tabanina aktarilmak üzere seçilen ( ) firmalarin seçili

isaretini kaldirir.
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Seçili firmalari program veri tabanina aktarir.

 Excelde olusturarak programa aktarabileceginiz firma listesi sablonunu

olusturur.

Pencereyi kapatir.

9.7 Hazır Metinler

Ihale sürecinde Ihale Onay, Idari Sartname, Muayene Kabul vb. bulunan, belirli bir ihaleden

bagimsiz, tüm ihalelerinizde kullanabileceginiz standart metinleri programa tanimlayabilir ve süreç

içerisinde bunlari seçebilirsiniz.

Program içerisinde kullanabileceginiz sabit metin bölümleri standart olarak tanimlanmistir. Bir baslik

altinda ayni konu ile ilgili birden fazla sabit metin tanimlayabilir ve ihale süreci içerisinde istediginizi

kullanabilirsiniz. Kanu ile ilgili tanimli sabit metinleri görmek için grup adi yanindaki  dügmesine

basin.

Yeni bir hazir metin tanimlamaniz için Hazir Metin Düzenleme penceresini

açar.

Seçili hazir metin üzerinde degisiklik ve düzenlemeler yapmanizi saglar.

Seçili hazir metni siler.

Pencereyi kapatir.

9.7.1 Hazır Metin Düzenleme

Ait Oldugu Grup : Olusturacaginiz hazir metnin ait olacagi grubu seçmek için 

dügmesine basin ve açilan listeden grubu seçin.

Kisa Açiklamasi : Hazir metni tanimlayici kisa açiklamayi yazin, bu metin raporlarda

olusmaz.

Gövde Metni : Sartname ve raporlarda yer almasini istediginiz metnin tamamini yazin.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kaptir.
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9.8 İhale Doküman Kapsamı Tanımları

Islem yapacaginiz isin türünü 

bölümünde fare ile isaretleyerek belirtin.

Yeni bir sabit doküman tanimlamaniz için pencerede bos bir satir olusturur.

  Seçili olan sabit dokümani siler.

 Seçili olan sabit dokümani Ihale Doküman Kapsami penceresindeki listeye

aktarir.

  Pencereyi kapatir.



Bölüm

X
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10 YÖNETİM

10.1 Kullanıcı Tanımları

Yeni kullanici tanimlar.

Seçili kullanici bilgilerini düzenlemenizi saglar.

Kullanici listesinde seçili olan kullaniciyi siler.

NOT : Sildiginiz bilgileri geri alamazsiniz.

Pencereyi kapatir.

10.1.1 Kullanıcı Bilgileri Giriş / Düzenleme

Kullanici Adi : Programa giris yapmak için yazilacak olan kisiye özel kullanici adini yazin.

Parola : Programa giris yaparken yazacagi parolayi yazin.

Kullanici Tipi : Kullanici tipini seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden kullanici tipini

seçin.

Unvani : Kullanici olarak tanimladiginiz kisinin unvanini yazin.

Aktif : Tanimli ve yeni tanimlanan kullanicinin programa giris yaparak islem yapabilmesi

için   seçenegini isaretleyin. Kullanicinin hesabini dondurarak programa giris

yapmasini önlemek için bu kutuyu bos birakin.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Tanimladiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

10.2 Belge Şablonları

AMP Ihale Otomasyonu programinda standart olarak sunulan sablonlardan ihale türüne ve usulüne

bagli olarak kurumunuza özgü sablonlar olusturabilirsiniz. Program ihale sürecinde raporlari

olustururken öncelikli olarak programa yönetici olarak tanimlanmis kurum çalisani tarafindan

olusturulmus sablon olup olmadigina bakar sonra standart yönetici tarafindan olusturulmus rapor

sablonlarina bakar ve en son olarak AMP Yazilim tarafindan verilmis standart sablonu kontrol eder.

Bu siralama dogrultusunda programda hangi sablon tanimli ise raporlari o sablona göre olusturur.

Yeni bir belge sablonu tanimlamaniz için Sablon Düzenleme penceresini
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açar.

Listede seçili olan sablona ait "Sablon Adi ve Açiklamasi" bilgilerini

düzenlemenizi saglar.

Seçili sablonu siler.

NOT : AMP Yazilim tarafindan olusturulan "Yönetici Sablonu"nu silemezsiniz.

Seçili durumdaki sablona ait raporlari görüp düzenleyebilmeniz için

sonraki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

10.2.1 Şablon Düzenleme

Sablon Adi : Sablona vereceginiz adi yazin.

Sablon Açiklamasi : Sablon ile ilgili belirtmek istediginiz açiklamalari yazin.

Varsayilan Sablon : Olusturdugunuz sablonun raporlarin olusturulmasi sirasinda program

tarafindan varsayilan olarak kabul edilmesini istiyorsaniz  seçenegini, istemiyorsaniz

 seçenegini isaretleyin.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

10.2.2 Şablon Oluşturma

Ihale Türü : Sablon olusturacaginiz ihale türünü fare ile seçerek belirtin

.

Ihale Usulü : Ihale türüne bagli olarak sablon olusturacaginiz ihale usulünü fare ile seçerek

belirtin .

"AMP Genel Raporlar" bölümünde tanimli raporlarin tamamini düzenlemek üzere "Kullanici

Tarafindan Özellestirilen Raporlar" bölümüne aktarir.
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"AMP Genel Raporlar" bölümünde tanimli ve seçili durumdaki raporu düzenlemek üzere

"Kullanici Tarafindan Özellestirilen Raporlar" bölümüne aktarir.

Kullanici tarafindan olusturulan tüm rapor sablonlarini siler.

Kullanici tarafindan olusturulan ve listede seçili olan rapor sablonunu siler.

"Kullanici Tarafindan Özellestirilen Raporlar" bölümünde seçili olan rapora

ait sablonu düzenlemeniz için Rapor Bilgileri Düzenleme penceresin açar.

Önceki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

10.2.2.1 Rapor Bilgileri Düzenleme

Rapor Adi : Rapora vereceginiz adi yazin.

KIK Form No : Rapor sayfasinda sayfanin altinda alt bilgi bölümünde olusacak raporu tanimlayici

kod/numarayi yazin.

Standart Form : Olusturdugunuz rapor KIK tarafindan belirlenmis standart bir form ise 

kutusunu isaretleyin, degil ise bos birakin.

Raporu içerigini düzenlemeniz için word belgesi olarak açar.

NOT : Belge sablonunu düzenlerken belge üzerinde bulunan kodlar (Örnek: \Scan(QIhMalzeme)\)
üzerinde herhangi bir degisiklik yapmayin. Kodlarda yapacaginiz degisiklik raporda bozulmalara

neden olacaktir.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

10.3 Eşik Değerler ve Parasal Limitler

Yil : Esik degerleri ve parasal limitlerini görüp düzenleyeceginiz yili seçmek için  dügmesine

basin ve açilan listeden tarihi seçin.

Kapsam Türü : Esik deger ve parasal limitlerini görüp düzenleyeceginiz kapsam türünü
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 fare ile isaretleyerek belirtin.

"Kanun Madde" sütunundaki seçili esik degerler üzerinde degisiklik

yapmaniz için Esik Degerler ve Parasal Limitler Düzenleme penceresini açar.

Pencereyi kapatir.

10.3.1 Eşik Değerler ve Parasal Limitler Düzenleme

Yil : Seçilen yila göre esik deger ve parasal limitleri gösterir.

Kapsam Türü : Seçilen idare kapsam türüne göre esik deger ve parasal limitleri gösterir. 

Esik deger ve parasal limitlerde degisiklik yapmak için kullanin.

Yaptiginiz degisiklikleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz degisiklikleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

10.4 TEFE Endeks Katsayıları

Aktif yila ait endeks katsayilarini düzenlemeniz ve yeni bir aya ait endeks

katsayisi girmeniz için TEFE Endeks Katsayilarini Düzenle penceresini açar.

Pencereyi kapatir.

NOT : Endeksleri Yardim menüsü içinde bulunan "Günelleme / Endeksleri Internetten

Güncelleme" dügmesine basarak güncelleyebileceginiz gibi Güncelleme Ayarlari penceresinde

yapacaginiz ayarlamaya göre programi her çalistirdiginizda program tarafindan otomatik olarakda

yükleyebilirsiniz.

10.4.1 TEFE Endeks Katsayılarını Düzenle

Endeks katsayilari üzerindeki düzenlemeleri ve yeni endeks katsayisi tanimlama islemlerini

penceredeki veri giris alani üzerinde direkt gerçeklestirebilirsiniz.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz düzenleme ve degisiklikleri kaydeder ve pencereyi kapatir.
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10.5 ÜFE Endeks Katsayıları

Aktif yila ait endeks katsayilarini düzenlemeniz ve yeni bir aya ait endeks

katsayisi girmeniz için UFE Endeks Katsayilarini Düzenle penceresini açar.

Pencereyi kapatir.

NOT : Endeksleri Yardim menüsü içinde bulunan "Günelleme / Endeksleri Internetten

Güncelleme" dügmesine basarak güncelleyebileceginiz gibi Güncelleme Ayarlari penceresinde

yapacaginiz ayarlamaya göre programi her çalistirdiginizda program tarafindan otomatik olarakda

yükleyebilirsiniz.

10.5.1 UFE Endeks Katsayılarını Düzenle

Endeks katsayilari üzerindeki düzenlemeleri ve yeni endeks katsayisi tanimlama islemlerini

penceredeki veri giris alani üzerinde direkt gerçeklestirebilirsiniz.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz düzenleme ve degisiklikleri kaydeder ve pencereyi kapatir.



Bölüm

XI
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11 ARAÇLAR

11.1 Diğer Raporlar

Diger raporlar penceresinde program rapor sablonlarinda tanimlii olmayan fakat ihale süreci

içerisinde kullandiginiz kuruma özgü raporlari olusturursunuz.

Yeni bir rapor tanimlamaniz için Diger Rapor Düzelt penceresini açar.

Aktif rapor bilgilerini düzenlemenizi saglar.

Aktif raporu siler.

Aktif raporu olusturur.

Pencereyi kapatir.

Rapor Olusturma: Yeni bir rapor olusturmak için asagida belirtilen islemleri takip edin.

1. Araçlar ana menüsünden Diger Raporlar satirina basin, Diger Raporlar pencersi açilir.

2. Açilan pencerede  dügmesine basin, Diger Rapor Düzelt penceresi açilir.

3. Pencerede raporun adini yazin ve  dügmesine basin, Raporlarda

Kullanilacak Veri Alanlari penceresi ile bos bir Word belgesi açilir.

4. Raporlarda Kullanilacak Veri Alanlari penceresinde, raporunuzda olmasiini istediginiz ver

alanini seçin ve  dügmesi ile Word belgesine aktarin. Veri  alanini aktardiktan sonra

Word belgesinde veri alaninin yerine iliskin biçimsel düzenlemeyi yapin. Tüm veri alanlarini tek tek

aktardiktan sonra pencereyi kapatin.

5. Word belgesinde raporu düzenleyin

6. Diger Rapor Düzelt penceresinde  dügmesine basarak rapor olusturma

islemini tamamayin.

11.1.1 Diğer Rapor Düzelt

Rapor S.No: Rapor sira numarasi program tarafindan otomatik olarak verilir.

Rapor Adi: Raporun adini yazin.
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Raporun içerigini düzenlemeniz için Raporlarda Kullanilacak Veri Alanlari

penceresini açar.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

11.1.1.1 Raporlarda Kullanılacak Veri Alanları

Filtrele: Veri alanlari içinde aram yapar. Program arama isleminde büyük-küçük harfe karsi

duyarlilik gösterir.

Seçili veri alani açiklamasini rapora aktarir.

Pencereyi kapatir.

11.2 Ödenek Kontrolü ve Detayı

Bu pencerede Pazarlik Usulü 21/f Ihale usulü ihalelerle Dogrudan Temin 22/d ihale usulü ihalelere

iliskin %10 ödenek kontrolünü yaparsiniz.

Ödenek kontrolü yapacaginiz ve kayitli ödenekleri göreceginiz yili  listeden yili seçin.

AMP Dogrudan Temin Programindan Veri Okuma

1.  Seçenegini isaretleyin

2. Programin verileri okuyacagi AMP Dogrudan Temin programinin kurulu oldugu klasörün yerini

belirtmek için  dügmesine basin ve programin kurulu oldugu klasörü seçin

3.  Dügmesine basin. AMP Dogrudan Temin programindaki verileri okur ve

penceredeki bilgileri belirtilen klasörden tazeler.

NOT : AMP Ihale Otomasyonu programinda Dogrudan Temin 22/d ihale usulü ihale dosyasi

hazirlanamadigindan 22/d Dogrudan temin ihalelere iliskin ödenek kontrolleri AMP Dogrudan

Temin Programi üzerinden gerçeklestirilir.

Yeni bir ödenek bilgisi tanimlamaniz için Ödenek Yili ve Tutari penceresini

açar.

Aktif ödenege ait bilgileri düzenlemenizi saplar.
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Aktif ödenek bilgisini siler.

Sonraki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

11.2.1 Ödenek Kullanım Detayı

Bu pencerede ihale usulü ve türüne göre ödenek kullanimina iliskin detaylari görürsünüz.

Ihale Türü : Detaylarini görmek istediginiz ihale türünü seçmek için  dügmesine basin ve

açilan listeden ihale türünü seçin.

Ihale Usulü : Detaylarini görmek istediginiz ihale usulünü seçmek için  dügmesine basin ve

açilna listeden ihale usulünü seçin.

NOT : Ihale onay bölümünde girmis oldugunuz kullanilabilir ödenek tutari ile sözlesme tutari

pencereye otomatik olarak gelir.

Önceki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

11.2.2 Ödenek Yılı ve Tutarı

Ihale Türü : Ihale türünü seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden ihale türünü seçin.

Ödenek Yili : Ödenek yilini seçmek için  dügmesine basin ve açilan listeden ödenek yilini

seçin.

Ödenek : Ödenek tutarini yazin.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

11.3 Teknik Şartnameler

Ihale türüne göre program veri tabanina kayitli sartnamelerden pencerede görünmesini

istediklerinizi 

bölümünde fareyle isaretleyerek belirtin. Yaptiginiz seçime bagli olarak kayitli sartnamelerin listesi
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pencerede listelenir.

Penceredeki sartnameler içinde "Baslik" içerisinde geçen kelimeye göre arama

yapmanizi saglar. Aramak istediginiz kelimeyi dügmeye bastiginizda olusan veri giris alanina direk

yazin.

Dosya dügmesi kendi içerisinde 4 bölümden olusur. Bunlar; "Yeni, Toplu

Aktarma, Sil ve Sartnameyi Aç" menüleridir.

Yeni bir sartname tanimlayabilmeniz için Yeni Sartname penceresini açar.

Sartname tanimlama ile ilgli ayrintili bilgi için Yeni Sartname penceresine bakin.

Bilgisayarinizda kayitli birden fazla sartname varsa kayitli sartnamelerin hepisini

programa aktarmaniz için Toplu Aktarma penceresini açar.

Seçili sartnameyi program veri tabanindan siler.

Seçili sartnameyi .rtf formatinda açar. Açtiginiz sartname üzerinde degisiklik ve

düzenlemeler yapamazsiniz. Yapacaginiz degisiklikler pencereyi kapattiginizda  kaybolur.

Kayitli sartnameler içerisinde arama yapmanizi saglar.

Programa kayitli sartnameler içerisinde belirleyeceginiz kriterlere göre arama

yapmanizi saglar.

Seçili arama kriterlerini iptal eder ve programa kayitli tüm sartnameleri pencerede

gösterir. Bu seçenek programda belirli kriterlere göre arama yaptiginizda aktif olur,

Arama islemi sirasinda program tarafinda dikkate alinmasini istemediginiz

kelimeleri tanimlamaniz için Ayrilmis Kelimeler penceresini açar.

Pencereyi kapatir.

11.3.1 Yeni Şartname

NOT : Bu pencerede sadece bilgisayarinizda .rtf formatinda kayitli olan sartnameleri program veri

tabanina aktarabilirsiniz. Bunun disinda program içerisinde yeni bir sartname olusturma islemi

gerçeklestiremezsiniz. Bilgisayarinizda word belgesi olarak kayitli sartnameleri farkli kaydet

seçeneginden Kayit Türünü: Zengin Metin Biçimi (*.rtf) seçerek .rtf formatinda bilgisayariniza

kaydedebilir ve böylece program veri tabanina aktarabilirsiniz.

Ihale Kayit No: Program veri tabanina aktaracaginiz sartnamenin ait oldugu ihalenin ihale kayit

numarasini yazin.

Ihale Türü : Sartnamenin ait oldugu ihale türünü 

bölümünde fare ile isaretleyerek belirtin.

Isin Adi : Sartnamenin ait oldugu isin adini yazin.
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Dosya Seç : Bilgisayarinizda kayitli ve program veri tabanina aktaracaginiz teknik sartnameyi

seçmek için  dügmesine basin ve açilan pencereyi kullanarak sartnameyi seçip AÇ dügmesine

basin.

NOT : Program veri tabanina aktaracaginiz sartname dosyasinin ismi mutlaka Ihale Kayit No_Isin

Adi.rtf biçiminde olmalidir.

Örnek :

- Ihale Kayit No : 1234

- Isin Adi : abcd

- Dosya Adi : 1234_abcd.rtf (  ) biçiminde olmalidir.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

11.3.2 Toplu Aktarma

NOT : Bu pencerede bilgisayarinizda bir klasör altinda ve .rtf formatinda kayitli teknik sartnameleri

program veri tabanina aktarirsiniz. Program veri tabanina aktaracaginiz dosyalarin isimleri mutlaka 

Ihale Kayit No_Isin Adi.rtf biçiminde olmalidir.

Örnek :

- Ihale Kayit No : 1234

- Isin Adi : abcd

- Dosyanin Adi : 1234_abcd.rtf (  ) biçiminde olmalidir

Program veri tabanina aktaracaginiz teknik sartnamelerin kayitli oldugu klasörü seçmenizi

saglar. Klasörü seçtiginizde .rtf formatinda kayitli teknik sartnamelerin isimleri pencereye otomatik

olarak gelir.

Ihale Türü : Sartnameleri aktaracaginiz ihale türünü ( )

yanindaki onay kutusunu isaretleyrek belirtin. 

Klasördeki tüm teknik sartnameleri program veri tabanina aktarir.

Pencereyi kapatir.
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11.3.3 Şartname Ara

Aranacak Metin : Arama yapmak istediginiz metni veya metinleri veri giris alanina dirket yazin.

Birden fazla kelime ile arama yapmak istediginizde kelimelerin arasinda birer bosluk birakin.

Isin Türü : Isin türüne göre kayitli tutulan sartnameler içerisinden arama yapmak istediginiz

ihale türü/türlerini yanindaki onay kutusunu (  ) isaretleyrek belirtin.

Bakilacak Yer : Sartnamenin basliginda ve içeriginde geçen kelimeye göre iki düzeyde arama

islemi gerçeklestirebilirsiniz. Arama isleminin ;

- Sartnamenin basliginda geçen kelimeler üzerinde gerçeklesmesini istiyorsaniz 

seçenegini

- Sartnamenin içeriginde geçen kelimeler üzerinde yapilmasini istiyorsaniz 

seçenegini isaretleyin.

Birden Fazla Kelime Arandiginda :

- Aramak istediginiz kelimelerin hepsini içeren sartnamelerin gözükmesini istiyorsaniz

 seçenegini,

- Aradiginiz kelimelerden herhangi birisini içeren sartnamelerin gözükmesini istiyorsaniz

 seçenegini,

- Aramak için yazdiginiz metnin aynisini içeren sartnamelerin gözükmesini istiyorsaniz

 seçenegini isaretleyin. Bu seçenegi isaretlediginizde Arama Sekli

bölümü pasif olur.

Arama Sekli : Bu bölüm "Kelimelerin Hepsini Içersin veya Kelimelerin Herhangi Birini Içersin"

seçeneklerinden biri isaretli oldugu zaman aktif olur.

- Aradiginiz kelimelerin yazildigi gibi aranmasini istiyorsaniz  seçenegini.

Örnek : Bu seçenegi isaretleyerek "Belge" kelimesini aradiginizda "Belgeler" kelimelerini içeren

sartnameler arama sonucunda gösterilmez sadece "Belge" kelimesini içeren sartnameler arama

sonucunda gösterilir.

- Aradiginiz kelime/lerin yapim veya çekim ekli hallerini içeren sartnamelerinde arama sonucunda

gözükmesini istiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

Örnek : Bu seçenegi isaretleyerek "Belge" kelimesini aradiginizda "Belgeler, Belgeyi, Belgenin vb."

kelimeleri içeren sartnamelerde arama sonucunda gösterilir.

Belirtiginiz kriterler dogrultusunda arama islemini gerçekletirir.

Pencereyi kapatir.
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11.3.4 Ayrılmış Kelimeler

NOT : Bu pencerede belirtilen kelimeler arama sirasinda dikkate alinmaz.

Yeni bir kelime tanimlamaniz için pencerede bos bir satir olusturur. Arama

isleminde dikkate alinmasini istemediginiz kelimeyi pencerede olusan bu satira yazin.

Tanimladiginiz yeni kelimeyi kaydeder.

Seçili kelimeyi siler.

Pencereyi kapatir.

11.4 Hesaplar

11.4.1 İş Deneyimi Hesabı

11.4.1.1 İhale Türü

Ihale Türü : Is deneyimi yeterligi hesabi yapacaginiz ihale

Yapim isi ise  seçenegini; 

Hizmet alim isi ise  seçenegini; 

Mal alim isi ise  seçenegini 

Isaretleyin.

Sonraki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

11.4.1.2 Belge Türü

Belge Türü : Is deneyim yeterliligini hesaplayacaginiz belgenin türünü fare ile isaretleyerek

belirtin.

NOT : Is deneyimi yeterligi hesaplamasinda gösterecegini belge türleri ihale türüne bagli olarak

degisiklik gösterir.

Yapim Isleri Belge Türü
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Hizmet Alimlari Belge Türü

Mal Alimlari Belge Türü

Yapim Isleri Ihaleleri Uygulama Yönetmeligine Göre mi Alinmis? : Bu bölüm "Hizmet

Alim" ihalelerinde ve belge türü olarak "Is Denetleme" veya "Is Yönetme" seçili oldugu zaman aktif

olur. Is deneyimi yeterligi hesaplayacaginiz hizmet alim isi (Is Denetleme/Yönetme) yapim isleri

ihaleleri uygulama yönetmeligine göre alinmis ise  seçenegini, buna göre alinmamis ise

 seçenegini isaretleyin.

Sözlesme Teklif Türü : Is deneyimi yeterligi hesaplamasi yapilacak belgenin sözlesme teklif

türünü  fare ile isaretleyerek belirtin.

NOT : Birim fiyat tenzilatli islerde "Kesif Birim Fiyat Yili", Anahtar teslim götürü bedel veya teklif

birim fiyat islerde "Sözlesme Tarihi" girilir.

Sözlesme Tarihi : Is deneyimi yeterligi hesaplamasinda gösterilen belgenin sözlesme tarihini

direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan listeden tarihi seçin.

Kesif Birim FIyat Yili : Is deneyimi yeterligi hesaplanacak isin kesifinin yapildigi yili direkt yazin

yada  dügmesini kullanarak belirtin.

Belge Ortak Girisim Olarak mi Alinmis? : Is deneyimi yeterligi hesaplanacak belgenin

belirttigi is ortak girisim olarak yapilmis ise  seçenegini, ortak girisim olarak yapilmamis

ise  seçenegini isaretleyin.
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Ortaklik Orani : Bu bölüm "Belge Ortak Girisim Olarak mi? Alinmis" ise aktif olur. Belgeyi gösteren

firmanin belgenin belirttigi isteki ortaklik oranini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin.

Belge Tutari : Is deneyimi olarak gösterilen belgenin toplam tutarini yazin.

Önceki pencereye geçer.

Sonraki pencereye geçer.

Pecereyi kapatir.

11.4.1.3 Belge Tutarı

Güncelleme Tarihi : Is deneyimi belgesinin güncellenmis degerinin hesaplanacagi tarihi

belirtmek için  dügmesine basin ve açilan listeden ay'i seçin,  dügmelerini kullanarak yili

belirtin.

Önceki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

11.4.2 Bilanço Hesabı

Baz Alinacak Yil : Bilanço yeterligi hesaplamasinda baz alinacak yili direkt yazin yada 

dügmesini kullanarak belirtin.

 Bölümüne bilanço yeterliginin hesaplanmasinda firmanin

geriye dönük son kaç yillik bilanço degerlerine bakilacagini direkt yazin yada  dügmelerini

kullanarak belirtin.

Baz alinan yila göre önceki yilin bilanço degerleri henüz belirlenmemisse önceki ikinci yilin ilk yil

olarak degerlendirmeye alinmasi için  seçenegini isaretleyin.

Firmanin yillara ait bilanço verilerinin ilgili satira direkt yazin.

NOT : Istekli Serbest Meslek Erbabi seçenegi ve buna bagli veri giris alani (Toplam Gelir /

Toplam Gider) "Hizmet Alim" ve "Mal Alim" ihale türlerinde olusur, "Yapim" ihalelerinde olusmaz.

Bilanço yeterligi hesaplanacak istekli serbest meslek erbabi ise ve bilanço yeterligi hesaplamasinda

bilanço yerine serbest meslek kazanç defteri dikkate alinacak ise 
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 seçenegini isaretleyin.

Bilanço yeterligi hesaplamalarinda "Serbest Meslek Kazanç Defteri" dikkate alindiginda yillara ait

gelir / gideri  bölümüne direkt olarak yazin.

Istekli firma bilanço yeterligi hesaplamasi için baz alinan yil içinde kurulmus ise 

 seçenegini isaretleyin. Bu seçenek sadece "Mal Alim"

ihalelerinde aktif olur.

Önceki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

11.4.3 Ortalama Ciro Hesabı

Güncelleme Tarihi : Ciro yeterligi hesaplamasinda baz alinacak ayi belitmek için  dügmesine

basin ve açilan listeden ay'i seçin,  dügmesine basarak yili belirleyin.

Baz Endeks : Bellirlediginiz tarihe ait endeks katsayisi otomatik olarak gelir.

Degerlendirmeye Alinan : Ciro yeterliginin belirlenmesinde toplam ciroya bakilacaksa

 seçenegini isaretleyin;

Yapim Ihale Türünde ; Yapim isleri geliri (hakedisler) bakilacaksa 

seçenegini,

Hizmet Alim Ihale Türünde : Hizmet isleri geliri (hakedisler) bakilacaksa

 seçenegini isaretleyin.

Mal alim ihalelerinde "Degerlendirmeye Alinan : Toplam Ciro ve Yapim Isleri Geliri (Hakedisler) /

Hizmet Isleri Geliri (Hakedisler)" bölümleri olusmaz.

NOT : Penceredeki veri giris alanlari ve dügmeler "Toplam Ciro ve Yapim Isleri Geliri (Hakedisler)"

seçeneklerine bagli olarak degisiklik göstermektedir.

TOPLAM CIRO (  )
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 Bölümüne ciro yeterliginin hesaplanmasinda firmanin geriye

dönük son kaç yillik ciro degerlerine bakilacagini direkt yazin yada  dügmelerini kullanarak

belirtin. Ciro yeterligi hesaplanacak firma ihalenin yapildigi yil kurulmus ise bu bölüm olusmaz.

Ihale tarihinde firmanin önceki yila ait ciro degerleri henüz bellirlenmemis ise önceki ikinci yilin ilk yil

olarak degerlendirilmesi için  seçenegini isaretleyin.

Istekli firma ihalenin yapildigi yil içinde kurulmussa  seçenegini

isaretleyin. Bu seçenegi isaretlediginizde ciro yeterligi hesaplanmasinda dikkate alinacak yil sayisini

belirttiginiz bölüm olusmaz.

 Satirina firmanin belirtilen yila ait toplam ciro degerini girin.

NOT : Mal Alim ihalelerinde "Toplam Ciro" bölümü olusmaz, sadece 

YAPIM ISLERI GELIRI (HAKEDISLER) / HIZMET ISLERI GELIRI (HAKEDISLER)

Yeni bir hakedis tanimlamaniz için Istekli Hakedis Düzenleme penceresini

açar.

Seçili durumdaki hakedis bilgilerini düzenlemenizi saglar.

Seçili hakedisi siler.

Önceki pencereye geçer.

Pencereyi kapatir.

11.4.4 Parasal Bir Tutarı Güncelleme

Baz Alinacak Ay / Yil: Güncellenecek tutarin ait oldugi ay ve yili belirtmek için  dügmesine

basin ve açilan listeden ay'i ve yili seçin.

Bugünkü Ay / Yil : Tutarin güncel degerini görmek istediginiz ay ve yili belirtmek için 

dügmesine basin ve açilan listeden ay'i ve yili seçin.

ÜFE Endesksi : Otomatik olarak gelir.
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Güncellenecek Tutar : Belirlediginiz tarihlere göre güncel degerinin hesaplanmasini istediginiz

tarihi yazin.

Sonuç  : Program girdiginiz bilgiler dogrultusunda güncel tutari hesaplar.

Pencereyi kapatir.

11.4.5 Tarih Aralığı Hesaplama

Iki Tarih Arasindaki Gün Sayisi

Belirli iki tarih arasindaki takvim günü süresini hesaplamak için aralarindaki gün sayisini

hesaplayacaginiz tarihleri "1.Tarih ve 2.Tarih" alanlarina direkt yazin yada  dügmesine basin ve

açilan pencereden tarihi seçin. Program belirttiginiz tarihler arasindaki gün sayisini hesaplar ve "Gün

Sayisi" bölümünde belirtir.

NOT : Pencereyi Idari Sartname bölümünde Isin Süresi, Gecikme Cezasi bölümünde 

dügmesine basarak açtiginizda ise baslama tarihinin belli oldugu durumlarda pencerede belirtiginiz

Baslama ve Bitis tarihleri 1. Tarih ve 2. Tarih bölümlerine otomatik olarak gelir ve belirtilen iki tarih

arasindaki gün süresi program tarafinda hesaplanir. Pencereyi kapattiginizda buldugunuz gün sayisi

Isin Süresi bölümüne aktarilir.

Girilen Tarihten "..." Gün Önceki veya Sonraki Tarih

Tarih: Gün hesaplamasinda baz azlinacak tarihi direkt yazin yada  dügmesine basin ve açilan

takvim penceresinden tarihi seçin.

Gün Sayisi: Belirttiginiz tarihten kaç gün önce veya sonrasinda ki bir tarihi ögrenmek istiyorsaniz

istediginiz gün sayisini yazin. Belirtiginiz tarihten önceki ve sonraki bir tarihi hesaplayacaginizi

belirlemek için  dügmesine basin ve açilan listeden istediginiz seçenegi belirleyin.

 Pencereyi kapatir.

11.5 Yedekle

Yedeklencek Veri Dosyalarini Seçiniz : Yedegini almak istediginiz veri dosyalarini yanlarindaki

onay kutusunu (  ) isaretleyerek belirtin.

Yedek Dosyalarinin Kaydedilecegi Klasör : Belirtiginiz bilgilerin yedegini içeren yedek

dosyasinin kaydedilecegi yeri belirtmek için  dügmesine basin ve açilan pencereden yeri seçin.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.
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Belirttiginiz yerde yedek dosyasini olusturur ve pencereyi kapatir.

11.6 Yedekten Geri Al

Geri Yüklenecek Yedek Dosyasini Seçiniz : Yedekten açacaginiz dosyayi seçmek için 

dügmesine basin ve açilan pencereden yedek dosyasini seçin.

Geri Yüklenecek Veri Dosyalarini Seçin : Yedekten yükleme yapmak istediginiz verileri

yanlarindaki onay kutusunu (  ) fare ile isaretleyerek belirtin.

NOT : Yedekten yükleme islemi bilgisayarinizdaki dosyalarin üzerine yapilacagindan yedekten

yükleyeceginiz dosyalarda yedegi aldiktan sonra yaptiginiz degisiklikler iptal olacaktir.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yedekten açma islemini baslatir.

NOT : Yedek açma isleminden sonra programi yeniden baslatmaniz için AMP Kullanici Giris

penceresi açilir.

11.7 Programın Kısayollarını Oluştur

Program ilk yüklendiginde kisayollari olusturulmamissa, bu araci kullanarak kisayollarini kolaylikla

olusturabilirsiniz.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Seçilen kisayollari olusturur.

11.8 Resmi Tatil Günleri

Içinde bulundugunuz yila ait resmi tatil günleri otomatik olarak gelir ve her yil programi
güncellestirerek yeni yila ait resmi tatil günlerini programa yükleyebilirsiniz.

Resmi tatil günleri sartname, sözlesme vb. belgelerde is günü olarak hesaplanan tarihlerin
belirlenmesinde program tarafindan otomatik olarak kullanilir.

Yil : Resmi tatil günlerini görmek istediginiz yili seçmek için  dügmesine basin ve açilan

listeden yili seçin.
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Pencereyi kapatir.

11.9 Ayarlar ve Tercihler

11.9.1 Genel Ayarlar

Idari Sartnamenin Sonunda Hazirlayan/Onay Bölümü Yer alacak mi?: Idari

sartnamenin sonunda idari sartnameyi hazirlayan ve onaylayacak personele iliskin bilgilerin yer

almasini istiyorsaniz  seçenegini, yer almasini istemiyorsaniz  seçenegini

isaretleyin.

Idari Sartname Belge Kontrol Uyarisi: Idari sartname "Istenecek Belgeler ve Yeterlik

Kriterleri" bölümünde ihalede istenmesi kurumun insiyatifine birakilmis belgelerden hiçbirisi

seçilmediginde bölümü kilitlerken program tarafindan uyari verilmesini istiyorsaniz 

seçenegini, istemiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

Sözlesme Maddeleri Seçimi Kontrol Uyarisi Aktif: Mal Alim ihalelerinde sözlesme tasarisi

bölümünde sözlesme maddeleri seçimi penceresinde herhangi bir madde seçimi yapilmadan

bölümü kilitlemek  istediginizde programin uyari verilmesini istiyorsaniz  seçenegini,

istemiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

Ihale Dokümaninin CD Için Kaydedilecegi Klasör

Program ihale süreci içerisinde ihale dokümanini olusturan tüm belgeleri CD ye kaydedilmek üzere

bir klasör altinda (Ihale Dokümani Kapsami) belirteceginiz yere kaydeder. Ihale dokümani

belgelerinin CD'ye kaydedilmek üzere;

 Masa üstünde olusturulmasini istiyorsaniz  seçenegini,

 Belgelerim klasörü altinda olusmasini istiyorsaniz  seçenegini,

 Bunlarin disinda kendinizi belirtecegi bir yerde olusmasini istiyorsaniz 

seçenegini isaretleyin.

Ihale dokümani belgelerini içeren klasörün CD ye kaydedilmek üzere olusturulacagi yeri

belirlemenizi saglar. Bu dügme  seçenegi isaretli oldugu zaman aktif olur.

KIK Internet'e Aktarilan Dosyalarin Kaydedilecegi Klasör

Programda olusturdugunuz ihale bilgilerini KIK'in internet sitesine aktarilmak üzere bilgisayarinizda

kaydedilecegi yeri berlilersiniz. KIK'e aktarilmak üzere olusturulacak dosyalarin;
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 Masa üstünde olusturulmasini istiyorsaniz  seçenegini

 Belgelerim klasörü altinda olusmasini istiyorsaniz  seçenegini

 Bunlarin disinda kendinizi belirtecegi bir yerde olusmasini istiyorsaniz

seçenegini isaretleyin.

KIK'e aktarilmak üzere olusturulacak dosyalarin bilgisayarinizda varsayilan yer olarak

olusturulmasini istediginiz yeri belirlemenizi saglar. Bu dügme  seçenegi isaretli

oldugu zaman aktif olur.

Proxy ile internete çikan yerler için proxy ayarlarini yapacaginiz

Internet Baglanti Ayarlari penceresini açar.

Program görünüm ayaralari yapacaginiz Kullanim/Görünüm

penceresini açar.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemleri kaydeder ve pencereyi kapatir.

11.9.2 İnternet Bağlantı Ayarları

Internete baglanmak için proxy sunucu kullanilacaksa 

 seçenegini isaretleyin.

Bilgisayarinizin Proxy ayarlarini okur ve ilgili alanlara yazar.

Proxy (Vekil) Sunucu Ayarlar:

- Proxy Sunucu: Proxy sunucusunu yazin

- Proxy Sunucu Portu: Portu direk yazin yada  dügmelerini kullanarak belirtin

Proxy (Vekil) Sunucu Ek Ayarlari (Gerekiyorsa):

- Kullanici Adi: Kullanici adini yazin

- Parola: Parolayi yazin

- Basit Dogrulama Kullan: Baglanti sirasinda basit dogrulama kullanilmasini istiyorsaniz 

kutusunu isaretleyin.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.



223ARAÇLAR

© AMP YAZILIM

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

11.9.3 Kullanım / Görünüm

Araç Çubugu Kaydirma Hizi :

Araç çubugu kaydirma hizini düsürür.

Araç çubugu kaydirma hizini arttirir.

Bölümünde bulunan  ve  dügmeleri üzerine

fare ile gelerek araç çubugu kaydirma hizini test edebilirsiniz.

Menü Açilis Efekti : Ana penceredeki menülerin açilis efektini belirlemek için  dügmesine

basin ve açilan listeden efekt türünü seçin.

Yaptiginiz islemleri iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

11.10 İhale Dosyası Üzerinde Kullanıcı Yetkilendirme

Bu pencerede aktif Ihale dosyasi üzerinde çalisma yetkisi olacak kullanicilari tanimlarsiniz.

Aktif dosyada çalisma yetkisi olacak kullanicilari tanimlamak için;

Pencerenin sol tarafinda Kayitli Kullanicilar bölümünde programa tanimli kullanicilarin isimleri yer

alir. Aktif ihale dosyasinda çalisma yetkisi vereceginiz kullaniciyi bu bölümde fare ile seçerek aktif

hale getirin ve  dügmesine basin. Seçtiginiz kullanici pencerenin sag tarafina Ihale Dosyasi

Üzerinde Yetkili Kullanicilar bölümüne aktarilir.

Programa tanimli kullanicilarin tamamina aktif ihale dosyasi üzerinde çalisma yetkisi vermek

istiyorsaniz  dügmesine basin.

Ihale dosyasi üzerinde çalisma yetkisi olan kullancinin yetkisini kaldirmak istediginizde :

Çalisma yetkisini kaldiracaginiz personeli pencerenin sag tarafinda Ihale Dosyasi Üzerinde Yetkili
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Kullanicilar bölümünde fare ile seçerek aktif hale getirin ve  dügmesine basin.

Dosya üzerinde çalisma yetkisi bulunan personellerin tamaminin yetkisini kaldirmak için 

dügmesine basin.

Pencereyi kapatir.

11.11 Veri Dosyaları Bakım Onarım Modülü

NOT: Bakim onarim islemine baslamadan önce ag üzerinde çok kullanicili sistemlerde tüm

kullanicilarin programi kapatmalari gerekir.

Bakim yapilacak veri dosyalarini yanlarindaki onay kutusunu  isaretleyerek belirtin.

Bakim onarim islemini iptal eder.

Bakim onarim islemini baslatir.

Vazgeç ve Baslat dügmesine bastiginizda programa tekrar giris yapmaniz için AMP Kullanici Giris

Penceresi açilir.

11.12 Kilitleri Aç

Bölüm içerisindeki ihale islemlerini tamamlayarak kilitlediginiz va kapattiginiz bölümler 

 biçiminde belirtilir. Bölümlerin kilitleri ihale sürecinde

bölümün sonunda yer alan  dügmesine bastiginiz zaman otomatik olarak olusur.

Bu pencerede bölümleri kilitleyemezsiniz.

Kilitli bir bölümün üzerinde çalisma yapabilmeniz için bölümün kilidini kaldirmaniz gerekir. Bölümün

kilidini kaldirmak için  onay kutusuna (  ) fare ile basin. Ihale sürecindeki islemler asamalilik

gösterdiginden ve bir birlerini etkilediginden bölümlerin kilidini sondan basa dogru sirali olarak

kaldirabilirsiniz, aradan bir bölümün kilidini kaldiramazsiniz.

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Kilidini açtiginiz bölümlerin kilitlerini kaldirir ve pencereyi kapatir.



Bölüm

XII
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12 YARDIM

12.1 Güncelleme

12.1.1 Programı İnternetten Güncelle

Programin versiyon güncellemelerini iki farkli biçimde yükleyebilirsiniz. Bunlar:

1. Yardim ana menüsü içinde bulunan Güncelleme menüsündeki Programi Internetten Güncelle

satirina basarak

2. Güncelleme Ayarlari bölümünde yapacaginiz ayarlama ile programi her çalistirdiginizda

otomatik olarak.

Programin yayinlanmis yeni bir versiyonu varsa Yeni Güncelleme Bildirimi penceresi açilir. Pencere

üzerinde yapilan güncellemeler ile ilgili bilgilendirmeler yer alir.

Güncellemeleri yüklemez ve pencereyi kapatir.

Güncellemeleri yükler.

Güncelleme islemi tamamlandiktan sonra yapilan güncellemelerin etkinlesmesi için açik oturum

kapanir ve programa tekrar giris yapmaniz için Kullanici Giris penceresi açilir.

12.1.2 Raporları İnternetten Güncelle

Programin rapor versiyon güncellemelerini iki farkli biçimde yükleyebilirsiniz. Bunlar:

1. Yardim ana menüsü içinde bulunan Güncelleme menüsündeki Raporlari Internetten Güncelle

satirina basarak

2. Güncelleme Ayarlari bölümünde yapacaginiz ayarlama ile programi her çalistirdiginizda

otomatik olarak.

Programda yayinlanmis yeni raporlar varsa güncelleme otomatik yapilir, yoksa asagidaki bilgi

mesaji alinir.
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12.1.3 Endeksleri İnternetten Güncelle

Programin TEFE/ÜFE endeks güncellemelerini iki farkli biçimde yükleyebilirsiniz. Bunlar:

1. Yardim ana menüsü içinde bulunan Güncelleme menüsündeki Endeksleri Internetten Güncelle

satirina basarak

2. Güncelleme Ayarlari bölümünde yapacaginiz ayarlama ile programi her çalistirdiginizda

otomatik olarak.

Programda yayinlanmis yeni endeksler varsa güncelleme otomatik yapilir, yoksa asagidaki bilgi

mesaji alinir.

12.1.4 Güncelleme Paketini Yükle

Program versiyonlarini internet üzerinden otomatik yüklemenin mümkün olmadigi durumlarda, AMP

tarafindan yayinlanan Güncelleme Paketini (Update Setup) dosyasini kurmak için bu özelligi çalistirin.

Aç : Dosyanin bulundugu klasörü seçin ve Aç dügmesine basin. Yönergeleri takip edin ve

kurulumu tamamlayin.

12.1.5 Güncelleme Ayarları

Programi her çalistirdiginizda programdaki güncellemelerin otomatik olarak kontrol edilmesini

istiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

Programi her çalistirdiginizda rapor güncellemelerinin otomatik olarak kontrol edilmesini

istiyorsaniz

Programi her çalistirdiginizda endeks katsayilarinda yapilan güncellemelerin otomatik olarak kontrol

edilmesini ve yüklenmesini istiyorsaniz  seçenegini isaretleyin.

Program, rapor ve endeks güncellemelerinin otomatik olarak kontrol edilip yüklenmesini

istemiyorsaniz bu seçenekleri bos birakin.

ÖNEMLI : AMP Yazilim olarak her zaman güncel sürüm kullanmanizi ve  bu üç seçenegin de
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isaretli olmasini öneririz

Yaptiginiz islemi iptal eder ve pencereyi kapatir.

Yaptiginiz islemi kaydeder ve pencereyi kapatir.

12.1.6 Güncelleme Günlüğü

Güncelleme günlügündeki güncelleme bilgilerini silmenizi saglar. Günlügü

temizle dügmesi kendi içerisinde üç alt dügmeden olusur. Bunlar;

Seçili Kaydi Sil : Listede seçili durumda olan güncelleme günlügü kaydini siler.

Son Bir Ay Hariç Tümünü Sil : Geriye dönük son bir ayi asan tüm güncelleme günlügü

kayitlarini siler.

Tümünü Sil : Listedeki tüm güncelleme günlügü kayitlarini siler.

NOT : Silme islemi sadece yaptiginiz güncellemeler ile ilgili bilgilendirmeleri siler, yapilan

güncelleme islemi üzerinde herhangi bir etki yapmaz.

Pencereyi kapatir.

12.2 Lisans Bilgileri

Bu pencere bilgilendirme amaçlidir, pencere üzerindeki bilgileri üzerinde herhangi bir islem ve

düzenleme gerçeklestiremezsiniz.

Hakkinda penecresinde programinizin versiyonunu, lisans bilgilerini ve AMP Yazilim iletisim

bilgilerini görürsünüz.

Pencereyi kapatir.
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