
MAL VE HİZMET ALIM İHALELERİ  

 

İHALE HAZIRLIK AŞAMASI 

Yaklaşık Maliyet Tespiti 

İhaleye Çıkılabilmesi için Rektörlük Oluru 

İhale Onayının alınması 

İhale Kayıt Numarası ve ihale bilgileri girişinin yapılması (EKAP) 

İhale Dokümanı hazırlanması 

İlan Bedelinin KİK Hesabına yatırılması 

İhale İlanının yayımlanması 

İhale Komisyonunun oluşturulması,  

İhale Komisyon üyelerine ihale işlem dosyasının gönderilmesi 

İhale Doküman Satışı (isteklilerin ekap üzerinden ücretsiz indirmeleri yada idareden bedeli karşılığı 
satın almaları) ( ihale dokümanı cd ortamına aktarılarak satışı yapılabilir) 

Teklif Zarflarının idare tarafından teslim alınması 

 

İHALE AŞAMASINDA GERÇELEŞTİRİLEN İŞLEMLER 

Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna teslim edilmesi  

Teklif zarflarının kontrolü, açık ihalede yaklaşık maliyetin açıklanması, İhale Komisyonu tarafından 
istekliler huzurunda teklif zarflarının açılması. 

İsteklilerin sunmuş olduğu belgeler kontrol edilir standart forma işlenerek İhale Komisyonunca 
imzalanır. 

İsteklilerce teklif edilen fiyatlar standart forma işlenerek İhale Komisyonunca imzalanır. 

İsteklilerce talep edilmesi durumunda örneği komisyon başkanı ve üyeler imzalı belge kontrol 
tutanağı ve teklif edilen fiyatlara ilişkin form isteklilere imza karşılığı verilir. 

Tekliflerin ayrıntılı değerlendirmesi yapılmak üzere birinci oturum kapatılır. 

İsteklilerin EKAP üzerinden yasaklılık sorgulamaları yapılır. 

Teklifler değerlendirilerek ihale komisyonu kararı yazılır. 

EKAP’ tan 1. Ve 2. En avantajlı isteklinin yasaklılık teyidi yapılmak suretiyle ihale komisyonu kararı 
harcama yetkilisinin onayına sunulur.                              

Harcama yetkilisinin ihaleyi onaylaması durumunda kesinleşen ihale kararı yazılır. 

Kesinleşen İhale Kararının isteklilere EKAP üzerinden bildirilmesi 

Kesinleşen İhale Kararına itiraz süresi (10 gün) beklenmesi 

Parasal sınırlara göre, Ön mali kontrole gönderilmesi 

En avantajlı 1. Ve 2. Teklif sahiplerine ait teminat mektuplarının muhasebe birimine gönderilmesi 

İtiraz süresi bitiminde 1. En avantajlı teklif sahibine sözleşmeye davet yazısı gönderilmesi 

Süresi içerisinde (10 gün) 1. En avantajlı teklif sahibi ile sözleşmenin imzalanması 
-Yasaklılık teyidinin yapılması, kesin teminatın alınması, Damga vergilerinin yatırılmış olması, KİK payı 
varsa yatırılmış olması, Kanunun 10. Maddesinde (a,b,c,d,e,g)  sayılan durumlarda olmadığını 
gösteren belgelerin alınması ve kontrolü) 

 

İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER 

İhale Sonuç Formunun EKAP a kaydının yapılması 

Sosyal Güvenlik Kurumuna sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 gün içinde yüklenici bilgilerinin 
gönderilmesi (hizmet alım ihaleleri ile piyasadan hazır halde alınan mal alımları dışındaki mal alım 
ihaleleri) 

İsteklilere ait geçici teminatların iadesi  

 


