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:

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
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:

SKSMİ/005

ŞEMA ADI

:

Pazarlık Usulü ile Satın Alma İş Akış Şeması
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Mal talep yazılarının satınalma birimine
gelmesi

Birimlerin talep
Yazıları

Teknik Şartname
Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup
olmadığının kontrol edilmesi
Yaklaşık maliyet
hesaplanır

Evet

Ödenek var mı?

Hayır

EKAP üzerinden ihale kayıt numarası alınır
Yaklaşık maliyet hesap cetveliyle birlikte ihale yetkilisinden ihale
için onay alınır. İhale onay belgesinde ihale usulü, avans verilip
verilmeyeceği, yaklaşık maliyet, doküman satış bedeli gibi
ihaleyle ilgili bazı bilgilere yer verilir.

İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi

İhale dokümanı satılır veya e-imza ile Ekap’tan indirilir.
İlanın yayımından 3 işgünü içinde İhale Komisyonu oluşturulur ve
ihale işlem dosyasının birer örneği asıl üyelere tebliğ edilir.
İhale tarih ve saatine kadar teklif zarfları teslim alınır.
Zarflar tutanakla ihale komisyonuna teslim edilir.
İhale komisyonu tarafından ihale yapılır.
İhaleye katılanlar için yeterlilik değerlendirme aşamasına geçilir.
Öncelikle yeterlik başvuru zarfları şekil yönünden incelenir.
Yeterlilik başvuru zarflarının kontrolü yapılır, tutanak altına alınır.

Kesinleşen ihale kararı 3 gün içinde tüm isteklilere bildirilir.

Uygun olmayan belgelerin uygun olmama gerekçesi tutanakla
belirtilir, yeterlik değerlendirmesi yapılmak üzere oturum kapatılır.

10 günlük itiraz süresi beklenir.

Yeterli bulunmayanların elenmesi ve isteklilere sonucun
tebliğinde sonra teknik görüşme aşamasına geçilir.
Teknik görüşmelerden sonra mali teklif aşamasına geçilir. Yine
zarf uygunluk yönünden incelenir ve uygun olmayanların zarfı
açılmadan iade edilir ve uygun zarflar açılarak belgeler üzerinden
değerlendirmeye geçilir.
Teklifler değerlendirildikten sonra kesinleşen ihale kararı yazılır.
Kesinleşen ihale kararı 5 iş günü içerisinde ihale yetkilisinin
onayına sunulur.
İhale kararının onaylandığı gün yasaklılık teyidi alınır.
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İtiraz süresinin bitiminden itibaren 3 gün içerisinde sözleşmeye
davet yazılır.
Sözleşme imzalanmadan önce aynı gün yasaklılık teyidi alınır.
Sözleşme, takip eden 15 gün içinde SGK’ ya bildirilir. ( Hizmet
Alımlarında )
Kati(kesin) teminat muhasebe birimine gönderilir.
EKAP üzerinden sonuç formu gönderilerek ihale sonuçlandırılır.

