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KAPSAM
- Açık İhale Usulü ve Pazarlık Usulü (21/f) İle Yapılan
Mal Alımı İhaleleri

- Açık İhale Usulü ve Pazarlık Usulü (21/f) İle Yapılan
Hizmet Alımı İhaleleri

- Açık İhale Usulü İle Yapılan Yapım İşi İhaleleri

- Yeterlik Sertifikası Üzerinden Yeterlik Tespiti Yapılan
İşlerin İhaleleri



GENEL ÖZELLİKLER
• Tekliflerin hazırlanması, sunulması ve

değerlendirilmesi işlemleri EKAP üzerinde,
elektronik ortamda yapılır.

• Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler
tarafından herhangi bir belge sunulmaz. Bu
kriterlere ilişkin değerlendirme teklif
mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri
tablosunda istekli tarafından beyan edilen
bilgiler üzerinden yapılır.



GENEL ÖZELLİKLER

• Yaklaşık maliyete ilişkin bir parasal limit
bulunmamaktadır.

• Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en
düşük fiyat esasına göre veya fiyat ile
birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate
alınarak belirlenebilir.

• Yerli istekli/yerli malı teklif eden istekli
lehine fiyat avantajı uygulanabilir.



TİP İHALE DOKÜMANLARI

• Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve
Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı
İhalelerde Uygulanacak Tip İdari
Şartname

• Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
İhalelerde Kullanılacak İlan Formu

• Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan
İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel
Teklif Mektubu



TİP İHALE DOKÜMANLARI

• Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı

• Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden
Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Form

• Elektronik Eksiltmeye Davet Formu



GEÇİCİ TEMİNAT

• Geçici teminatmektuplarının Kurumla “EKAP
Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik
İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış
olan bankalardan alınması esastır.

• Bu kapsamda alınan geçici teminat
mektubuna, mektubu düzenleyen banka
tarafından ayırt edici bir numara verilir ve bu
numara istekli tarafından yeterlik bilgileri
tablosunun ilgili bölümünde beyan edilir.



GEÇİCİ TEMİNAT

• Geçici teminat mektubu dışındaki
teminatların saymanlık ya da muhasebe
müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler
yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde
belirtilir.

• Geçici teminat mektubunun fiziki ortamda
alınması durumunda, mektuba ilişkin bilgiler
yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilir ve
ihale komisyonu kararı alınmadan önce talep
üzerine idareye sunulur.



TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE 
SUNULMASI

• Teklifler EKAP üzerinden, yalnızca
teklif mektubu ve ekleri doldurularak
hazırlanır ve e-teklif şeklinde sunulur.

• Teklif mektubu ekinde;

• Birim fiyat üzerinden teklif alınan
ihalelerde birim fiyat teklif cetveli,



TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE 
SUNULMASI

• Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin
bilgilerin beyan edileceği yeterlik
bilgileri tablosu,

• İhaleye iş ortaklığı olarak teklif
verilmesi halinde iş ortaklığı
beyannamesi,



TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE 
SUNULMASI

• İhaleye konsorsiyum olarak teklif
verilmesi halinde konsorsiyum
beyannamesi,

• Mal alımı ihalelerinde yeterlik kriteri
olarak belirlenmesi halinde teknik
şartnameye cevaplar ve açıklamalar,

Bulunmaktadır.



TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE 
SUNULMASI

• İş ortaklığı veya konsorsiyumların katıldığı
ihalelerde teklif mektubu ekinde yer alan
yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak
tarafından ayrı ayrı sunulması
gerekmektedir.

• Kısmi teklife açık ihalelerde ise teklif
mektubu eklerinin tamamının her bir kısım
için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

• İhale tarih ve saatinde, istekliler tarafından
gönderilen e-anahtarlar kullanılmak suretiyle
e-teklifler açılır.

• e-anahtarlar teklif ile birlikte gönderilir.

• İlk oturumda öncelikle teklif mektubu ve
geçici teminatı uygun olmayan istekliler
tespit edilerek ikinci oturumun başında,
teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

• İhale dokümanında belirtilen
katılım belgeleri ve yeterlik
kriterleri ile ilgili değerlendirme,
istekliler tarafından doldurulan
yeterlik bilgileri tablosunda
beyan edilen bilgi ve belgeler
esas alınarak yapılır.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

• İstekliler tarafından beyan edilen bilgi ve
belgelerden, EKAP veya diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının
internet siteleri üzerinden
sorgulanabilenler, belgelerdeki kayıtlı
bilgiler esas alınarak değerlendirmeye
tabi tutulur.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi
ve belgeler ile teknik şartnameye cevaplar
ve açıklamalara yönelik ilk değerlendirme
beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır.

• Bu değerlendirme sonucunda ihalede
öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan
teklifler değerlendirme dışı bırakılır.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Değerlendirme dışı
bırakılmayan tekliflerden en
düşük fiyatı teklif eden veya
en yüksek puanı alan ilk iki
istekli belirlenir.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Bu isteklilere beyan ettikleri bilgi ve
belgelerden, elektronik ortamda teyit
edilemeyenler ile istenilmiş ise teknik
şartnameye cevaplar ve açıklamalara
ilişkin tevsik edici belgeler ve fiziki
ortamda alınmış geçici teminat
mektubunu, belgelerin sunuluş şekline
uygun olarak sunmaları için makul bir
süre verilir.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

• İhale dokümanında öngörülmesi halinde
numune uygunluğu ve demonstrasyon
işlemlerine ilişkin değerlendirme de bu
süreçte tamamlanır.

• Fiziki ortamda alınmış geçici teminat
mektubunu idarenin talebi üzerine
sunmayan istekliler hakkında, Kanunun
17 nci maddesindeki hükümler
uygulanır.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile bu
bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler
arasında farklılık bulunması durumunda;

• Belgelerde yer alan bilgilerin ihaleye katılım
için istenen şartları sağlaması kaydıyla
tekliflerin geçerliliği etkilenmez.

• İhaleye katılım için istenen şartlar
sağlanamıyor ise isteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Sunduğu belgeleri beyan ettiği bilgileri
doğrulayamayan veya numune
değerlendirilmesi ve demonstrasyon
işlemi başarısız sonuçlanan isteklilerin
teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

• Bu tevsik işlemine ekonomik açıdan en
avantajlı teklif sahibi ve belirlenecekse
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibi tespit edilene kadar devam
edilir.



TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

• İdarenin talebi üzerine, elektronik
ortamda teyidi yapılamayan bilgilere
ilişkin belgelerini sunmayan isteklilerin
teklifi değerlendirme dışı bırakılarak
geçici teminatları gelir kaydedilir.

• Teklif değerlendirmesi sonucunda
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibi belirlenmesi zorunlu
değildir.



TEŞEKKÜRLER
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