Kurumu

UŞAK ÜNİVERSİTESİ-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Birimi

İhale Birimi

Konusu

Açık İhale İş Akış Şeması

Başla
Tüm birimlerden talep yazıları
alınır ve yapılması gerekli olan
işler tespit edilir.

İhale için Rektörlük OLUR’u
alınır.
ihale yetkilisinin onayına sunulur.

Teknik şartname
oluşturulur.

Teknik şartname
uygun mu?

Evet Yaklaşık maliyet
oluşturulur.

İlgili harcama kaleminde
ödenek yeterli mi?

Hayır

Hayır

İşlem iptal
edilir.

Evet

İhale onay belgesi düzenlenir
ve ihale yetkilisinin onayına
sunulur.

Hayır

EKAP üzerinden
ihale dokümanı
oluşturulur.

İhale dokümanı
uygun mu?
Evet

İhale dokümanı EKAP
üzerinden hazırlanır ve
kontrol için KİK’e gönderilir.

İhale ilanı
uygun mu?

Hayır

Evet

Basın İlan Kurumuna yayın tarihi
belirtilerek ekinde ihale ilanı
olacak şekilde üst yazı gönderilir.

İhale ilanına ait ödeme
pusulası ilgili kişiye
gönderilir.

İlan bedeli tahsilatı sisteme
ulaştığında sevk işlem
formu KİK’e gönderilir.

Gazete ihale klasörüne takılır.

İhale ilanı Kamu İhale
Bülteninde yayınlandığında
ihale klasörüne ilanın bir çıktısı
takılır.
İhale klasörü
hazırlanır.

A

Evet

İhale yetkilisi
onayladı mı?

Hayır

A

İhale Komisyonu görevlendirme

İhale komisyon görevlendirme
yazısı hazırlanır.

EKAP’tan İhale Komisyon İşlemleri
sayfasından görevlendirme yapılır.

Komisyon davet yazısı
düzenlenip komisyon üyelerine
ihale dokümanı verilir.

İhale doküman satış işlemleri
yapılır.

İhale ilanı yada dokümana
itiraz var mı?

Evet

İtiraz reddedilir.

Zeyilname yapılır.

Zeyilname dokümanı
alanlara / indirenlere EKAP
üzerinden tebliğ edilir.

Hayır

Teklif zarfları teslim alınır.

İhale saatinde EKAP’tan doküman satın
alanların / indirenlerin listesinden çıktı alınır.

İhale yapım aşamasına geçilir.

Teklif zarfları ayrıntılı incelenir ve EKAP
üzerinden teklif değerlendirme işlemi yapılır.

EKAP üzerinden ihale
komisyon kararı oluşturulur.

İhale komisyon kararı ihale
yetkilisinin onayına sunulur.

B

B

İhale yetkilisi onayladı mı?

İhale iptal
edilir.

Hayır

Evet
Kesinleşen İhale Kararı EKAP
üzerinden isteklilere tebliğ edilir.

Karara itiraz var mı?
Evet

Düzeltici işlem
kararı alınır.

İhale iptal
edilir.

İtiraz reddedilir.

Düzeltici işlem kararı EKAP
üzerinden isteklilere tebliğ
edilir.

Hayır

İhale ön mali kontrole tabi mi?

Evet
İhale klasörü Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına üst yazı ile gönderilir.
Hayır
İhale ön mali kontrolden gelir.
EKAP’tan sözleşmeye davet yapılır.

İstekli sözleşme yapmaya geldi mi?

Hayır

Evet

İşlem iptal edilir.
Hayır

İsteklinin sözleşme evrakları tamam mı?

Varsa ikinci en avantajlı
teklif sahibi istekliye
sözleşmeye davet yapılır.

Evet
Sözleşme yüklenici ve idare tarafından imzalandıktan
son EKAP üzerinden sonuç formu gönderilir.
Hayır

Sözleşme hükümleri
uygulanır.

Ürünler ihale dokümanına uygun mu?

Evet

Ödeme belgeleri tamamlandıktan
sonra ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

