
İzleme ve Değerlendirme Birimi
Akış Şemaları

Açık İhale Süreci
Doküman No: IDB-AŞ-04  / 06.04.2015  GNC:2 Yararlanıcının ihale dosyasını

hazırlamaya başlaması

Hazırlanan ihale dosyasının
elektronik ortamda izleme
uzmanına gönderilmesi

Hazırlanan ihale dosyasının
elektronik ortamda izleme
uzmanına gönderilmesi

İzleme uzmanının ihale
dosyasını incelemesi

İhale dosyanın gerekli düzeltmeler
için yararlanıcıya iade edilmesi

REVİZE GEREKLİ

Yararlanıcının ihale ilanını Basın
İlan Kurumuna ihale ilan tarihinden

en az 23 gün önce göndermesi

UYGUN

Basın İlan Kurumuna yazılan
dilekçe (dilekçe ekinde ilan metni

olmalı, ilanın yayınlanması
gereken son tarih dilekçede

belirtilmeli)

Yararlanıcının ihale dosyasını
Ajans internet sitesinde

yayınlanmak üzere Ajansa
göndermesi

İhale ilanının gazete, yararlanıcı
internet sitesi ve Ajans internet

sitesinde  aynı gün yayınlanması

Yararlanıcın ihale değerlendirme
komitesini oluşturması ve SR EK 4

ün onay için Ajansa  e-posta ile
göndermesi

SR EK-4 Değerlendirme
Komitesi Tayin Formu

İsteklilerin ihale dosyasını elden
teslim alması. İhale dosyası elden

teslim tutanağı 2 nüsha tanzim
edilmesi ve bir nüshasının teklif

dosyasına eklenmesi için istekliye
verilmesi

İhale Dosyası Elden
Teslim Tutanağı (2 nüsha)

İsteklilerin Tekliflerini son teslim
tarih ve saati içerisinde teslim

etmesi

Yararlanıcının teskliflerin teslimi
sırasında "teklif teslim alındı"

belgesini 2 nüsha olarak tanzim
ederek bir nüshasını istekliye

vermesi

SR EK-6 Teklif  Teslim
Alındı Belgesi (2 nüsha)

Yararlanıcının alınan teklifleri
gösteren Alınan Teklifler
Tutanağını doldurması

Alınan Teklifler Tutanağı

Değerlendirme komitesinin teknik
teklifin var-yok kontrolünü yapması

ve belge kontrol tutanağını
doldurması

Belge Kontrol Tutanağı

Değerlendirme komitesinin idari
uygunluk değerlendirme formunu

doldurması
İdari Uygunluk

Değerlendirme Tablosu

Yaklaşık maliyet veya bütçenin
katılımcılarla paylaşılması

Hizmet alım ihalesi mi?
Teklif teknik değerlendirme

sonucu 80 puan değerini
geçti mi?

Teklif değerlendirme dışı bırakılır

HAYIR

EVET

HAYIR

EVET

Mali tekliflerin açılması ve "Mali
teklif oturumu teklif açılış tutanağı"
nın doldurulması ve mali tekliflerin

katılımcılar ile paylaşılması

Mali Teklif Oturumu Teklif
Açılış Tutanağı SR-EK-8

Değerlendirmekomitesinin teknik
değerlendirme yapması ve teknik

değerlendirme tablosunun
doldurması

Teknik Değerlendirme
Tablosu SR-EK-3

Mali yönden en uygun teklifin
belirlenmesi ve teklif

deeğrlendirme raporunun
doldurulması (Rapor Ajans

tarafından onaylanmadan kazanan
istekliye bildirim yapılmaz)

Teklif Değerlendirme
Formu SR-EK-9

İhale evraklarında kabul
edilebilir

eksiklikler var mı?

Yararlanıcı ilgili eksikleri
7 gün içinde istekliye

tamamlattı mı?

İhale iptal edilir

HAYIR EVET

Ajansın teklif değerlendirme
raporunu onaylamasından sonra

kazanan istekliye sözleşmeye
davet mektubunun gönderilmesi

Sözleşmeye Davet
Mektubu SR-EK-12

Sözleşmeye davet mektubu alan
isteklinin kendisinden istenen

belgeleri tebliğ tarihinden itibaren
7 gün içinde yararlanıcıya iletmesi

Teklif değerlendirme raporunun
onayını müteakip 15 gün

içerisinde yararlanıcıyla isteklinin
sözleşme imzalaması

Sözleşme

Yararlanıcının ihale sonuc
formunu Ajans web sitesinde
yayınlanmak üzere Ajansa

göndermesi

Yararlanıcının "satınalma belgeleri
kontrol formuna" göre satınalma

dosyasını tamamlayıp Ajansa
sunması

Açık ihale sürecinin sonu

HAYIR

EVET

EVET

Satınalma Dosyası


