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Sağl* tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazı|ı Hastanemiz için gerekli olan
irıriveç-vn MALivöxgTiM sistnıvrinizıımrİAr,lMl işi işı 4734 sayılıihale Kanununın22tD
maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının l9f.a20l9 tarih
ve saat l2:00'a kadarhastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmıil.com
adresine göndermeni zi rie,a ederim.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya:A ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve diizeltrıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler l50 gün içerisinde yapılacalıtır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar http://www.agiihale.gov.trle_posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alrmlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Biıgi icin: Adres: Göl Malı.g nolu kiime evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 5l l 24 76

Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : di}ıadindh@gmail.com

Toolam TutarMiktar Birim Birim FivatsN Malırı/İsinAdı
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1, TAİ,EF,]yÖN8Tİü[ §İ§,TEı}rİ cExEI$ .ffiİ
.İ.l.. §İstem tzerinğeo tah4lerin girilnei oğtaroıatıdır.1,2, TğltP, verİ tabanında bulunan sağl* E*snlığı Taşınır Kod Listcsinden

yryılrna}ıdır.. Taşınır lod llstesi otoüıtik.olaiı& $ııceu*muııaı,'1,3, Bağlı sağlık tosisicrinin tdeptori ilgili üıt İrt*İ çegdmiçt ofarek yazı!ıın
ııraolığıyh ytpıiabilir olinötdır.

1,4. Yepılan talcp,]tiıcaıftb lvfrılc€Ei §ot Yö'neüıni biüEıi qrafiDğn değerlendirilmeli,
ımbaıdı var ise ambardm kışı|aaımlı, ambnıda yok ise dcpo durumlan
sorgulanmalı hcrtıngi birinde istenito hlep mevcut isc talç yapılma}ıür.
DePolardaıı kırŞıIuıııatyııı trl€p itıtiyç tespit komisyonu 

- 'ruorrouo

değedcndirilırııli rc alımını katar v.gilıııesiııc olanak sağlanelıdır.i.§; Bildirilcn telĞPİcr ibpodııı İg§ıığrabiİccetlct, t Eı, ssğıık .İcsislcrinden
kırŞılaııanlar ile satıı dlrrıa tatçplcri sibi syfı ıyfı iıgli navıılıaroa toıptanabilit

1.6. Bütiln sağl*tesisleriııin stok dııruımı shtcıa üzerlndğn görebilmeİidir. Kullıırucılann
birbİrlerinin stok dunımlannı görebilınek için şistem üzerinden iaşınır işleın girişinc
gerck dunılmarııldr. lld§/§ web strvişlerini kullanılarakb{lı Sağ* Tesisterinin
fiim dıpolar,ının stok.durtıırlrş pçtniş yıllu aiın fiyat ortıtanalan, aytık_2 aylık-3
dYl* gibi tiiketin niktır güi bilgilcr iücrk€zi §tok Yöretimi Biriminc serrıis
edilmelidir.

1.7- YlpıIrnış ol8n hleplğ doğulttıemdı §ilğıl peisieıçirin birbirleri arasında koordine
olarık malzeuıe alışveıişinç iiin vetniesine olanak sağemau içİn rck bir alanda tiim
sağlık tcsisl€finin dep dııromİrı liştçlçrımdidiı

1.8. Sorgulama gerçekleştirilcn tiim ekraı{s.da ibili bilgileri Excel fotmıtıada
al ınıbi hnesi sağlannıalldır.

1.9. İhtiyaçlara istinad€rı, ldıre tırını.ıdrı be}iı{mı Taiep "Forınıına uyggn olırak
hazırlanaı talcpla ütiyaç tşpit kohi§yoinı taıafiadan dcğerlendiriheli, ihale veya
doğrııdan ttmin ilc alımmo lrıtar vğılldilitcn ora ilğli birim vcya servislere
iteülınelidir.

1.10." Taleplerin doğcrbadiri,hıcsindc, değerleadirmeye bşlaına tarihi ve satın almaya
yönlendirmo tır.iff, tıtıa alma şiirecfudı goçen aünlırı tıriiısel şe adımsal oiırai,
talcp eden veya birim kııllaEıcılınnı gıerekli yönlcadimıyi y,apmılıdır.

1.11. Tılş Ed'ilcn ınılzcinetaln deftrienürrıc yapdın büdğı tirüfiıı&n dcğerlendirme
gerçekleştirilmedeıı &ıcç igtcııiten ınılzeııııcniı gcçııı§ ahrı fiy,ıtı, ççıniş alım
miktan, ffili stolc seviyesi; stok tüketin miiitrt malzeınc için alıma çıkılmış ancak
henüz stok swiyelednç dilıil olınamış mıılzcrııc ıniktafı göi{tııtiilenebilir olmalıdır.

l.Lz, Tateptedn topİaıııp ,konsolide cditaıesi ve satın ılına geçekleştikten ,§(mra

dağıtılrnası gibi işlernİer için seçim imkanı tanımalıdır.
1.13. .htly"ç lisŞsi olıışaır.ulm işlcointlu fti yönttnı tcfcih beğlı olank seçiiebilir

otınalıdır.
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1,1,13,L Biıirci Yiint$ı iÇin söü }ııoısu allmııı tşuliinc görc sağ*, tesisleri
öncedg .belİrltuniş; rşalıcme liffij üzorid€n rrhr tııtpı-Jai ınıktubııandı hİdfnfcüdiı. Biıdtiiığğrt blğ§kh üAriıdç h,;rra"g, bfu rna]zıımç
isınt, ö!eü birimı deği§ikliğ ıctşçktştiıltııışi.ııo ,izin vĞemeli, airma
Çıhlacık malzeınelcr için t§knik şşrtııaınder aynı eknn üzerinden
gösterilmnlidir..Tdepler nrcitcği ştıı atrşı hrafrıdın dcğerlendirilip sağlık
tŞİsleıİnb 'tete-PtOriüdo aırıtie vo ek_§iltne ynpırıa§ırıa imkeh unınacak
biçindc, çcrç€.fe ve toptu tlınu kqıu oian Ütiyaç li§te§i bağlı tesislerin
talep ettikleri tnikarhn to.plaselalç otoınıtilı olqşhruluıüĞr.

1.1,1§,2. Llncl yO,ntçm iee taicp&ıh ço_ırimhi şlat §igtctıı iiıaindeıı,$ğlı
tcsisl€r oMt giifeÜilhcüi @.aılı, yWıı tdqılğ topİauırak.saği*
tesisluin&&İ §bk Srgü§tı yapıltrıfç d€po& olan ınalzemcler için satın
alma iŞlcminİn ge4ekleşmesinin ardindan ilgili saun alma işlemlerine sevk
edilmesiılin önüne geçilraeİ.i ve dço{rı karşılanacak malzemeter için
gğekli seYk iŞlcmlcri giorçe&lştirilrctid*r. Sdırk odileıneyecek ve sıhn
alnna§il goıtltcıı malzüıoier bfu r§t$ç bpia?mrr ve ma.kezi satın alına
ihtiYıç üSq Fff v. ilği y.öııbdii bcİirbycre.k g€Dptli satın atına
serrıisine sçvt blamini gĞrç*te$iüğiida DoJotcndİr_me biıimi olarak
alıma çüılacak matz@elcriB ihılç usıılii kullanılmısıın lorar gerilınesinc
ol'anak tıııımılı rıç alma ç*ı.lacat nalzenıclgr.uı*toplam miitarlan otomaik
ohrak işleın doıyasına alıtanltıılıdıı.

2, inııg yE DoĞ.RUDANALIM sünrci-ctNEt GEnEI<§tıTiMtERi

1.1. 4734 §aYılı Karıu hdc Kıaunu ve"47,!S Sa$ı lfumııhalc Söztşneieri tbnununa
uygun,ohrak.mal, bizrıd vo yapım işkd,alın|arıııa tilrı,siıreçlerinin takip edilmesi
şağaşacai*ır.

22. AÇık ibıle, pazlrl* ıış*lü ve doğrudan teınin alnnlan ilgili ırıeı"aıatlara ırygtın
olarak uygulaı.ra yazıtıınmdt haarlanabilir glma,Hıı.

23. Pnıgıam, kııllamcıIın belirlenen üale Sıçcire gfue ılşıızu4 hikiııı|gi uyanoca
yönlcı.ıdİrrne lidir.

2.4. Uyguhmanın bir akışı olmslıdır
2.5; Kııliaıııoı işleaı tçsis cüiği bir ihıle dou5rrem&n hcümgi bir başha iştem için

aynlıruş olmdsı hılinde tchar dosyayı nklıdığndı kaldğ adımdan devam edecek

şkilde §lcm tesis edebjlir olınalıdu.
2,6, Kuİltııc1 slıştığ, doıyaya kiiit koyübilfu olualıdır. Dosyıyı oltştııran kullanıcı

bariei.tullaaıolaı,ın dosy.cyı gĞinnod vc docyadaki biğilt* aişiıni eagelleıımelidi.r.
2,7. Ye*i voıngsi hıliııdc ,bağh sağhk terisbti tüm alıtn y6ııtcıtıieri sistem tl?.ğfitdon

yıpılebi lir slıı{ilıdır,
l,.8. Bağlı Sağl* Tesislerihin yapacağı işlecılcf ğ€üettiğinde yetkiti kullınıcının onayına

abi olınalıdır.
2.9. fhale ve §atın atiıa dosyalannda imza atacılç hırçama yetkilis, doi<iiman satan,

paraf atacaltlat, yzktaşü mıliyet araştır.ııısııı ğihcvlilcri gibi, krırıırnda unvan ve işleri
tenmlı kiş.ilcrtn si*emde bh kere taauııIana yşıİarak ihaleye atınması ve ihale
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zıııaıııdaki &ğişikliklcfhdç ihılt &sşısı. bbda d$iri!ıme*ine inkeıı verecek
YıBı tasarlaamalıÖr.,Ru.şşkildç,iıuıa ımık: llğrlç'ilgi §e6kli stçirn §leışine
gereft. duyılıamaıı şüğlenımlıdu.

2.İ0. İbab doı}rslaıındı doğişrıeyoı bİlgİlo (iffieıijıı y.Ex|aoığ atües, rr*ıliınn;tdim
Yeri, ınuaYcne kıbul Şaıtlrı gibi) bilgih,ı ön tmım. olrık tınısıl&ııııaiı, ihale
iççrisindc kullaqıcıya scmıe. ve,değiltfrıın irrdp rtrilıilıS. dir

t.lr. tlŞUllanıqlaı ve Y.önetme.H<lcttçbeEıttarıiş ffsü:gfıhod §OOıdd{ for.mlır gerekli
bÜgileri,doldurt{ryş, olıışlc şisttp*aafıdto,*. üıçfi tnctidir-

2.,n. t tiYqÇ listeİ ulpp edİlıbihc* nsluerelGr, matpme tını*rılııı, yaklaşık ınal§et
girişlari- istdclileıin, tçldiflGdııia srişı sbi sr(€€l or-&mııdı giı§i kcilaylaşracak
şekil& excel şblonlırı. oluşhırııknaiı rç vcri br.te{üğs bozulrııayacak şskitdc
sisteme akunm yıBıhbilir obıaiıdn

2.13. Yapılıin ılımlarla ilgiti, uıakeıııe, frına,, ıiun bTihi doğrultanrıdı çğ§ıtti istıtistik
voriterinin fıretilınçşino iinkeı, uerrğçlidis.

2.14. §istome malzemc taııımlaıınasına izin ve*ilncü, olııştııiıılaıı malzem€ hawaıııdan,',
tılep yapaı*en veya ih*le ihti.yaç list€dnde gibi yerleıdc saçiioek kullaıiılması
sağlınrıalıür.

2.1§. Fir,Eıe..bibilği 1ançnlaorıt'ıdır ve anrolııımış ftmı hamuııııdaıı scçiıu yapılmasını
olınak tmınmaiıdu,

11-6, ,SOn ılna işicmtei,lnin büşç vG mıhg§€ıüc sistemiyb uytınıiu çalışnıısı
gerekmektedir. İıEyıç,tiştcşi otryttnüüığımah Heıa taraıflsda.ınalreıntlçin tışnıt
kodlatıyh eşlştirmesi sağlaaarak yaki,ış* ıınliycte .s&€ otogıdk-bii@ blgltcşinin
konulmaş veya kullanıcğı yönlenörmesi Slanmılıtftr. .İl,tlııaç lisesiııdç,bdııııaıı
ilfünlerin fa*lı büçe tndqıiylc cşleştirih§idğ ohrı} wriündidr,

1.17. S*ça sorulaa sorulann ta4ınl"ndığı vo okıındıığu,bn olınalıdu,
2.1E. Bqglı sığl* t€§blcrin bilgihıdirihcsj gğpken hııhüa ilişkiı ohra* §i§tffıdğı

dşınırıı yapıbısını olaıı* Slanmalı&r.
1,1\ Mtıayene Kabul' işitmleri şistcın,üzerind_en yöretihrlidir.

3. TEDARİK sürREç vğırı. ıüıd GEREKşhtfft[LERİ

3.t. TŞplu alın, çaçarc aqlsşEıtar vi çcııççve ıntışşılra bağh miinfefit alım
yönetiminin tüııı §üı.cçlcdni kapana.lıdr.

3.2. §ağhk Tesisteriııten/tsiriıılcrdeıı tıhdginıfttiyaçltn toplamasını sağayacak ara
yiiz olıınalıdn

3.3, Toplu dlım tattpi*inde; ıııalzeıne lİğtetori excel 'deıı yeü kullaıucının
belirteyebildiğ şabfion dosyalırdaı teçiieıt* *tanlabitmelidir.

3.4. . Aglmış ihale için tılş toptanu tarih tahğı giıi,hr§* tılcp başlaına ve bitiş tarihine
gtitt sis&m sağlık tesislğrinin talepleriai üffd*rme iş|enlaini. otornctik kontrol
€ütığlidi?. Tılç tiıplııdıü, alrraıında iu,llaocıkrnt bildirirtı yapacağı bir alan

buluııtıahdır.
15. Talepier micrkezt satıiı diına taıfıudan, ücğ€ıfHıdiıikiıefi, sağt* tosisterinin

talçlerinde ıırnrına,vg eİsilnne yapılıbi,fır, op,tu elıı4 çCrçğve antaştna ve toplu

münferitalırnları ltonuolım ihtiyaç listçsi otomatft ofuşnırabilitol.malıdır.
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'.6. 
İhtiyaç listesi ypılan oleptet ye oaaylangıış miktaflar tizerinden otomatik
olııştun{ınılı, ihtıy,ıç ıapıı vı lfuru mfıcetkcreşi'şrİ*rıtıbilir ohıalıdır.

t;7. tftğaç üstesintlç alııııqwarm icçırğyöitrıftln t ffirolrarr.
Tr.t. İfrrİıry asiift ğrnfiş olı,İi nril*ıtıcl'ğihin iffi,yııç sira ııııtnatasında değişik

}ğpüııy8 İi,k&ı vettııtlidfu. 6unciü!E'iki **tcırıin şıtsınih otomıtik yer a.gışİr-.
sağilnmaiı6u.

3.9; Y"atlış* ıaaliyct..&in göıeviendfoııs,,filmıl*.iı yşılu y8ası4 yuülşık.natiyet
cetvçli tıtanalrlırıEı oıkar.mıp imkla v§r6Ğidir. -,sk.l§rle. a y.&ıtcmi:Fn utuja
tek§f fiyata görc ve orialauıı fiyıtı g§r.G yslahllir olmılıür.

3.10. Önçeki alımlara gör€ merkezi gıfin alııa, birin fiyatlara görc kullanıcıyı
yönfundirecck şekilde yalrJşıt mdiya fry* qnaliziınodütü olırıalıdu.

3.tl. Heıİıangi bi-r fırmanın vcrmiş olduğu teklif fiyatlr isterıildiğmde yaklaşık maliyet
değalcındimesine ülınama,opsiyonu olmalıdır.

1.12, İş zekisındaki MİCY§ fıyıtiar.ının §isteırıüzcinden sorgutanabilmosi sağlanmalıdır.
3.13. Onıy blÇsi ıtııdtktatı §oıüı "Stğtk Baltntığı Dörcr §ırınaye fuıalitik Btitçe

§işştıı "inoonqy bilgifoiniı $ııaiBri,lnğS ff l*ıı*iıdır.
3J{. '§İZE" olş trfınhr&. tılcş toffimyr: *b cihdfu, çrrlüdf fııleıt sipcciştcıde

*SİZE'ı olta* şipıriş ın*itmpsi s$lanıudıüı.
3.15. TİTIJBB a b,ağlı ümlaü IJBB sine görc,nımka mdel, SUT iEo&ı" SGK Otıay

Dunımu, §ağlık Bakınlığı Onay Duronn ve C.ıeri Ödcmşinin olup olmıdığ
TITUBB den(varsa web srvis yok§a TİTIJBB: un 1oyınladığ doküman izerindeıı)

çeHlebilıııelidir.
3.t6. Tatğp ve Sipariş dcğeılaıdlrınedc Cep dçolann miilarlan da görüntillenebilmelidir.

İIBYS şistemicri ,ilc cĞp depo entÖgrasyontarı 3 tlkv,im gimü içerisinde
tamıımhnüilmeliiiiı.

!.i7. Ödegıe Etııri Beigısi ve Mubasebc İşlem Fi$ şistcrn trcrlna*ı TDMS ye

yükl€nreek formıtti çtttısmıu alınmreı sağlan .marıfu

3.tE. sipaıiş vcrilirken si§toryı dahı önce vççilgı sipriş v6a buaun uytrt§ıBr vcrmeli
vcyı yeni sipar§ girişini eışpllcnıelidir. §işaıiı vşila p ö sbariş hazır.lığında

olan kıleınlirt att iş ar,tış.oksil,işloıi ve tğşİ§!ıa aıısı ,akiır.ıolaıda da sistem

kullanıcı.ya uyan v,eıEıplillir. Sinıfiş iıuırlığu*dı olın kıleınlcrin iş eisitiş veya

diğc" sağık rcsislerine dcvtinde haarlık yapılan miltarlg }ontrol edilmelidir.

3;l9. Talop ddalendiruo aşnrııEsıüda Tüıltiyc gencli diğer sağlü tcşislerindeki stok veya

ihtiııaç fazlası sorgulaa$iüııelidir. Sisten, MKYS iş zek6sı sistemi üzerinden Stok

fazlası sorgulaınalannı yqı,ınıdan süreci devagı Ğtti!fieüö 6zelİülcrine saiıip olmalı,

kıınııı istediği üıkiiirde dc,iteye ılıımah&r.
3.2f,. Tıbbi Cihae Bal<ıra ıre Onsnm Tılçtcrinde cihazıı bilgıİGri kiinye numıria§ı

girilerek MKY§' den ,antrık 
çekilebitmali şGyı aFOıııı yapılaıak küıye num:ıra§ı

bulunabilmcli.
32l. Tatep, Alım Stiıoçkri, §işariş, Teslimat vo Muhasebç işlemlcri ile ilgili Dinamik

karar Da§tğk Etrantan sağlaıırıaiıdır.
3,22, Alimı yapılan Tıbbi Cüaz vc Tıbbi Olmayın Demirbştann MKYS ye gönderimi

sistem tizerinden yapılmıhdır.
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3r3. Sist$ıi tç*nik şaı,oaneııin y,ü|ılemrı*fu ğhnı& vcrnglftlir- Yü}bnuıı şffimıyyi
siııtemden ffi .ve şarffiüib repl$ , y.,f §ılE§ıil görııe i.h iwnileıı
sayfiıgıa giştıc imffiı şğİiwıakln

3.2{. İaıi,şartaııü vG sözleşıe tsatisı tnanleıhı ışmısıadı sitıiöaz kullınıİanık
kul,htuEı .y.örilı,rıdirilirok bilgilctin girilmesiııc olaııak vermelidir.

32;B. İdat şa*narc vc sÖzİegıc rasıınsuıdı par l linitlpr ve ibalenin ttirtine görc
ksltcnı§yı. hıta yqp.§rmüyaçak şckildĞ.g§f*ii ııyınlar ve bntroller olmalıdıı.
Örıeğın p$ı§Ot timitlcr veyı ihlc tifor do$_şylatpçilrc§i mimhliı ohııyaıı biı
bğlg@iq sçitncsi eistwı,tarıfndt GrgçIlrnrelidiı.

1.16, İhıle onay belgesi sisbm üzerindeg ı}rıph*ıı.
3.27. Birirn fryat teklif.ectvdi, idaıi şıare;,törJoşme tıffıtıı ihale dokiiııanlan, ihdc

komisyon görwltndirıııe }aği§ı vb. rapomıı çıtbrtılnlısını oluıak vetırtlidir.
3.28. B'asın ttan Konıınu Cıeııel Müğtlflüğ§, Basın tl*ı Kurumu Şube Müdiirlüğii, ilan

servisi ve diğer kunımlrya yaptlacık ilaıı yazışmalın sistem üzcrinden

çıtartılmahaıt
3,2\ İhıle_'ilanı, dizettne itını-ıiptıt ilaılu,ı siEteü ii24indçn ç*a$]abilir olmalıdır.

3.rO Vatilik maİoıpı, kııın,ahmrk mikamı, eıgıtypt müd.fuiiğü makamı ve diğer

birinle* tııpJiao,kıemniyet tedbiri yazşneları sbtcnı ğzea.inden çıkartılnqalıdır.

33ı. thıle komisyon asü ırc }E&k üyelgi sistgıııo gitilmeli ve gtkevlendirırıe,ya:zısı

sişterıı iizerindan şıkırtılıralı&r;
332. E}okiirnan satış işleımlgri şisteın üz*iıdçn ıryhrİ,lh olnglıör: Doküman sııtln

ılanıınn listr§i, dolümın şahş aıüın_eğını sii$em üaedndsn:çfEaıtilmal.ıdır

ıııe. Başvııru alındı .belgesi" ihab doitiimanlanma üömisyona te.şüm edildiğine dair

tutarıak si§tem ilzerind€n ç*artılınalıdır.
33§. İhıle teklif zarfr uyguolıü konrolü sistem iizcrinden yapılabilir olmalıdır. Varsa

rıyguü sayılmaına gerekçe tutın@ ütetilıneüdiı-

3J6. Belge kontrol işlemleri yapılmalıür vc belç hontrol hılea$ sİstam üzerinden

,ürçtihbilit olrmhdır.
337. Tekıifb&irı fiyş1i gğıçjb*hffin nelif etği ğygmr,tıy*ı gcrçckİcştirilıaçİidir:

3ss. Tıttİf.loin otomaük değertctdiıltıueei sağtanınahdır. T,t&İİf cÜten fiYadır formu,

icmatti form, teklİf eöiton fiyattıır ccwcli sistğm tizerinden Çıkaıtılmalıdır.

339. Bazı futanakların isteklilcre vcrilmesine dair turnat sistlm üzerinden tiıeülmelidir.

3.40. Giincel iş deneyim tutarlan sister üzerİndeıhcsaplanıp tutınlğı yazdınlnalıdır-

3.4ı. Dcğcrlcndiımeye alııımay.ıcak iş kıl€rı.ılcıl için sistem üzginden geıekÇeleriYle

girilm. c§ine iuık§n vetilryitdiı.
ı.42. Değcılcndirıneye Gşi§ 

,teğif bgdeli ."tplı ffi6ıf.t tıç içmılli form Çıkartılabilir

olaıalıdu.
3.43. Gerckçeli tomisyon. kuarı sisterıı tarafındın otqnatik İiretilnıetidir. İstenildiğindc

kamr üzerindo değişikfik vc ekloıne yapılabilir olmalıdır. Pİyatlann eŞit Çıkması

durumunda ve yaı<ıaşt mıliyetin üzşindski tckliflçr sistcııı tsıafinCan kullanıcı|ara

uyan otarak bitdirilmelidir.
3.14. §İyatlann eşit ç*ması dırıımunda eıı evüıtajü iki çklif Fhİbi gsında değişiklit

yğrl...,rrijian veritmelidir
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3.45. Biltfın tc&liil€rin ıgd&ditaosino ilişkin araffik çıtırtbtitiı o1ınaNıdu.
3.46. Komisyon kırar hıtaaığı $ındarı, i§ıe$li * § kİ; ur* u*r komisyon

kararlaı, alırııa&ç vıeffiten,nıiıtzcttğ.ıAt.w üılqyi n,ffrmılaa dıir
hıtanat y.azdınlıbilir olmılıdır.

3.47, Kmıisyoı kııar tutanağ gerckçesi, iha{ç dos.yasındalci bilgilcr d*kata ahqanL
standaıt .fırıu baaada ya dı kılcm bazmdı faidı &ombinaıılonlarda otomatik
thctittre[idir.

3.S. Kosi,nlcşoı ihılt bnrı, ipl ediien ihdc kararı rıunaklr.ı ürçtiimetidir.
3.19, §özlcşmeye &vet raprıı ei§tğı iigeriııd€E ç*sığtabitir oknalıür.
9,50; Si§teüı iizerindeıı tarıfln rıa§lndı iıııaıleıağt şöztşne alını!ılıdrı. Sipariş listesi,

sipır§ ınokaıbu, ke*in teminat tizı!§ı; b bit'ıfğ,E tııporlatı çı*artılabilir olınalıdır.
S.St. Kesin ve geçici teminü tı*ibi sistem ilzoiisdöo:y"epıtnıatıdu.
3.9, İhale sonuç forrnu EKAP'a gönderilmelidit.
3.S3. Kesilen faturalarlı ilgili takip yapılabilir olınıldır,
3.54. Çerçeve ihalelcrdc petiyodit toatol işloleti otömıtik gistctı iizetinSen y.ıpılab'ilir

olmalıdır.
3.55. thaie sürecindeki itiraz süreci progrru iızçrindcn yapılıbİlir olmalıdır. İtiıaz

sonu§ıına göıe yeııiden br.ar tutaraklar,ıım diizenlcnaosi çeçeve liSe vcya ihale

karaıiarrnda dıırudınn gğe*li deği*inbri.ommatik yapmahdır.

3.§6. Çerçeve listeteıdc ,3 iştğHinin elğrıı düşçıı kaleml.criq ip,tali otonıatik olarak

gerçeklşirilmelidir.
3.57. Çerçeve anlaşqna bilgi fo.ırıu si§tbrı üzğrinden oluştıırulı,_qnhdır.

3.5s. İstektt minfetit tekİi,fleri Eftip ve otay §ltmleri çrçtıve şıııasıda bufutımal'ıdıı.

iı{inferit ışiizleşrıe için ttHif vcıfieymla, geçpşia Eklif ycrenler, EElif davete

cevap v.erıneyeıı firmdarın tutaıaklan çıkgrtılıblİif 
,otnılıdıı

3.59. çerçove Anlaşınalar periyodik kontrolc davet yazısı sİstcm üzerİnden çılorılınalıÜr.
3.60. periyodik koıtrol iştemteri yapılaralr, peıiyodİk koltol karar tutanğ sistem

iizerindet çılrrılmatıdır. Öoeeki pçriyodik konEıol işlcınltrinin dç kpllanıcının

gönnesi sığlanmılıdıt-
3;61. ççrçcıa ibaictcnıig grıİı§mayı gs.tncyaı fııuabıln çğrçcve liste dungıtan otomatik

o}arak doğerlendiri lır,ıelidir.

3.c2. Mtınftrıt alımi*da toplu müııf_erit alım yapıaya sistom izin vcrmelidir.

3.63. Mtinferit ahmla içİn ıam alma iincesi itlırç tasıfindın sahn alınacak malzene

listesi olştunıtıııalı ve sığlık teşişleri bu nı|zsm€ lİstesine §öre, ÇcÇeve İhaledeki

talqp etmiş olduklın malzernclere talep yapmıİıddrı sağlmınalıdıı.

3.64; Mürıferit atmlard* kullınıoılara atına sönİmusu İhalcyc göfc tektif vermeYe davet

edilebilecek firma listosi otoq|6til çıkartılmıh, çortğfc lİsteye girmeyen fİtınalar

toklife dava cdi..}ec€* fimıı|ır aıısıııdı yer ılmamalıdır.

3.65. Mİhıferit alımlardı miİn_ctit ihalcye talep dıvct yazısı çıkarıl,ıınalıdır.

3.66. Miİnftrit sözleşme tğ$ın$ hazırlama işlemİ sözlşıtıc maddelerinin kaçıncı

ınaddesinde değişiktik yapıldığııu anlayaeaL şekilde tasarlaımalıdır,

t.cı. Münfeılt teklif vermeye dıvct e}raııın& İul{anıcıya, İkİ kez teklif vermeyen

ft,nalar ye çsrçeve lisrcden diışgo btokli ve iş kılenlttiıi göıebilecckleri nPortar

h.aarlaııınalıdır.
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3.68ı
3.69.

3.7ü

3,7ı.

3,72,

3.73.

ı;,34,.

3.75.

3.76.
3,Tl.

3.78.

3.79..

3.80.

3.8ı.

ıt2.

3.83.

3.84.

3.8§.

3.86.

ı.87.

lİünferft 
ihale götıevlenilitme y9. tebı.iğ vc komisyon,rapğıan çık.ıtılmalıdır.Komhyon eslim tutsıııağı, za,rf uygıınhk tı,naaa * u"Uİ il k*; btanğ

şi§tem fueriııden a}uııbilir olmılıdır.
'lıüüıffit uklif degerhıdirmg i$cm,hfiııdğ corpıı* dğt*endiıtne yqpılmalı.
y"tıbsk nııilig* iıaerin_d*i üy.atln, ubb'.dji ç6tçev*un, t.İı, oı* torııİr, nyut
ç*çwcdct y&sğt otınlır; aıitrcüt bataiı tetliftet otoruıtik tqpitjedihalidir. 

'
Tüm taktif ,iŞlemleriaee EKAP'ı gırış lçin tekıif siriş ştn; olüştııfaralr EKAp,a
fulltınıctn vcri. giriişiai Lolaylaştırnatıür.
Firııaların vermiş oldııglı tcklifişin tıtİ , firnı teHif fiyd ctıweHni, tdttif
odilcn fiyat,ienaliai, etve.lini siırcn oıntinda. tı ı gprçkiüektcdir.
Münfctit t*İiEşin oıoct doıyıandfuı"§i§tlr€ mnlarrş sığmınaiıdır. 

- -

Belgt konrol işlğlhlerindg uygun olaıalıoı botçlir listeşi sislm üzerinden alınabilir
otnıalıdır,
Mihıf€rit ihale ile çcrçeve ihale arasındı gerekli bildirimlcrin yapıtacağ bir aşama
olınalldıt Bu aŞma da mfuıtccit ihıleye gieçrsiz taktif verenler veya teklif
vcrm€y€n fıımalar, teklift dıvete cevap veüışcıt fımııaıı ç€irçevc dosyrşınu
bildirioıi ,uSlrın.p i§tekii ve iş ftalcnle*iain ç€ı_çdırc d§ı eı.lm işlğıd otomatik
yapıhıalıdır.
Miinferit, toklif bildirio cetveli sbtem üzerindeo çıt$frtnalıdır
Değerlendirikneyeoek ,kalmler,,değerlendirmtye csı§ tehnf bedeli cetveli vc icrtıali
sbtem alınmalıdır.
Avantajlı firrnalan, kalomler ve kısımları göre sistom otomaük teşit ennelidir.
Birinci ve İkinci en aııaııtajlı t€Hif §ahibi fıtınaiaıda un avanajlı teklif sahipliği yer
dcğşikliğ.lqabilir okıglıür. Yılcl§ık,nılŞet:.lzalnOctl teklifler tıaosğı, eşit
fi },üıtlı t€klifter rfrqağ ç=ı|Eiitabf, h olmı.lıdıı.
Sistem grrtkçel,i homislroı iıtanm ,oıbmııtik üıetididir- Bu losımda otomatik
gçrokçc iiretprck, firmıların bngi kalenlorde dc§rtendirme dışı kaldı& ve
gerckçeleri gibi bitgibri oluşnırmalıdır;
Komisyon karar hıtaııağı §tandaıt, istekli ve iş ktleınlaina göre, çarşaf, alınından
vızgogileı lcılonlcr vc ihıleyi &azananeyan §tıııir ttıtına&, milnfait ,kııar

.nıtançğı siştem üzerindcn çılottılınılıdır.
Kesinlcşıı ihalc lcoırı, atınau kalemlcr liştesİ vc etiket yazürına
işleuıled sistcütı üerindıoıı yıpılınılıdır.
Komispo kar.arına.itirızhı. itiras siıreleri gibi tiin iştemler §istğıı iızcrinden tıkip
edilııelidir.
Södeşmeye davet iştoıııi tisteııı iizcriıden çüıttıtabitit olnılıdır.
Miinferit sözleşrnc dtlzgııleımeli vc dürhioi bltm l6r.sılırı sistem iDcrindcn

çıkartılnılıdır.
Sİstcm üzerİnden temİnattaki.p İşleiııİeri ve ıtasnılın yapı,İabilİr olmalıdır.

Mii$ıfcrit §onuç, furrnlaıı, alınmıyan kalenıler, m{inferit ahm bilgilendirme formu

s i stemden tir,ğfubilir olmalıdır.
Sisnın üzerindeıı iş artş ve eksil§ §lemleri yapılmalı ve gettkli yazşmalar

çıkttılabilir oEıalıdır. İş aıtış olur yazısı; iş aıtş bitdiriin yüzl§ı, iŞ azalış olıır
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3.t8.

3.89.

',90" 
Mıırycnc iŞtenılcrİııc yönclit mötzcmElerin lğbut işiemteri yapılmalı ve muayene
ıiıponı sişteın iizeıindo alıımıılıdu"

3.91. İelesl taınamlaoan dosylia si§ten üzerin&n EKAF'a sonııç gönderme işlenıi
yaprltııalıdır.

3.q2. Tamaıdındç iinie ıt .dbğrutıaıı te,ia 4psya sıçoeıı ıistom tız4rin&ıı d3
taımmlandı o}erak işııttlptşteti fg:,ihah @yahnnı ai$h m.ızeİa,Jİnıan, ıııaıe
listelai, ihale sonuç 6z,9thıi ııprlan alıııııı*lıdn

4. iHıunusüLtgni§üEtçyö}üBrirdGDtfıcsıNiMtERi

4-1. AÇıt ihate ve pazar,lık Bsılü tilm bentlerirıı ait alınlarıa yönetimitıe ait tiiın süreçteri
kapsanıılıdır.

4a 2l.f ve 22;dile}iapıl&n,8lıfiTlaa iiişkin %t,0 koııttolhri otomarik olaak yapıtmalıdıı.
4.3: İntlyaç tistesİ, ihüyaç r{ııını ve liizıım,rntiz*keresi sislom iizerindeg çıkantnıaiıdır.
4.4, İrtıyrç üstesinde alımu branşlınnı seçmeye irştdn üııııııialıür.
4.5. İhtiyaç liş'tesine girmiş otaa malz,cmel.d"i, ihtiyç sııı nıımırısındı dcğşik

yaprnsya imkan ı'ermelidir. Oercftitse iki katğrtn sııasınü otomatik ycr doğiştirme
sağlanıııalıdu.

+6. YaklaŞü naliY* için g&evlendianç, fr_aıalarla 1ppıIın,yaawa ya,k!şık maliyet
cetveli tutaınkİanoı çJlcaırqfı iıı}iıı vgraıelidb, YqüdışıL ıeıliye yfotuııi cü ucuz
teklif fiyata gğrc "ve ortalım fiygh görc yıpıIabilir ohılıür.,4,7. Öaoeki ahrıları gört ııtrkcgi §atn alma birim fiyatlra göıe tullanıcıyı
yöıtlendiıece..t şekilde yaklaşık mıliyet Eyat analizi ıhodülü olmalıdu.

4.8. Hertıangi bir ftrmaıın v*a§ oldıığu teklif fıyıüar isteuiİdiğindı yaklşık maliyet
değerlçndirqcsinç trfrlnama o,psi5ıonu olınalıdır:

49. §lğık Bckanlğırul scrııilçlu ,stııırnagı dı ında vğa h{KY§ rııeb servisleri ite

. iıyaıanatizi }rapıDa işlerıi,için kotaylık sığlayıc* modiil,geliştiri.hnelidir.
4.10. §istenıe teLnik şarrıame4in ytiklenmesine olrııL vermclidir. Yüklenen şarmameyi

şiStcoıden görebi.hrıe vo ştrüıııııcnin toptaın eey.fa sayı§ı ile istenilen sayfayı gitme
imk6nı sağaamalıdır.

4.1l. laarl şrtnaınc ve sözlşıne t#ansı hazırlama aşgrıı*ında sihirbaz kultanılarak
İıullaıltcıyı yönlcndiriİerck biğilerin gfirihnssinç olıın& verilıae,fidir.

4,1l. İdari şıılrıarıe w sözleşıre taşarısında pafa§El EEıitlet ve ihalçtıin türünö ğöre
kullaııtcıya bsa y..gptıımplncak şokildn gcr,ekti u5nrılr ııa kontroller ohnalıdır.
Öıneğin prra§sl lirırftlGf velıa ihale tiirü dolaysıfta seçilaesi mthmkfm olınayan bir

yazı§ı, kesın teniııt yazısL domga vc kcır pulu vtrgisi yüEı§t, ek ke§in teminat
yazı§l, sipadŞ lfut,ğ§i" §ipariş mektubu, iı bitİımç,tutenakhn çüır_,nlabititol,ınalıdır.
hı[uaY,ene kabul iŞlemlarhe ilişkin göo"l*di*l*ğ, tnıııicııe kabul ttomis1,on
b,aşkanı rc üyelui' siştğrıı üzerin&n seçllaslidir.
Muayene kabuı işlemteriırc yöneiik kthl lıonispııu göievlendirme yaası
dıtııtulıdır.
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