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Tarih  : 18.10.2019 

Sayı  : 2019/002 

Konu :Teklif Vermeye Davet  

 

Sayın Yetkili,  

 

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında 
doğrudan yatırım mekanizması ile fonlanan Doğudan Batıya Engelsiz Hayat kapsamında 
ihtiyaç duyulan SPR Serebral Palsi Rehberi (SPR) ihale yoluyla tedarik edilecektir.   

Bu kapsamda Serçev tarafından Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve satın alınacak 
hizmetlerin temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz. İş Tanımı Ek 1’de verilmektedir.  

İş Tanımında yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gerekmektedir. Sözleşme bütün 
olarak ihale edilecektir. 

Aşağıda listelenen belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif isteme dokümanındaki şartları 
sağlayan en düşük teklif sahibi aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde 
sözleşme yapılacaktır.  Sözleşme Makamı belgeleri sağlayamayan teklif sahipleri ile sözleşme 
imzalamayacaktır.  

1. Tebligat Adresi (Kanuni ikametgah belgesi),  

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,  

3. İmza Sirküleri,  

4. Vekaleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter 
tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri (sözleşme yılı içinde alınmış), 

5. Vergi Levhası (fotokopi),  

6. Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. 
Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazıları teklif 
dosyasına eklemelidir. 

7. Teklif sahibi engelliler için hizmet veren STK’ya en az 1 adet benzer nitelikte hizmet 
vermiş olmalı ve iş bitirme belgelerini teklif dosyasına eklemelidir. 

Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 06.11.2019 günü saat 11:00’a kadar İş 
Tanımı’nda belirtilen koşullarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif 
verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  Posta ve 
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kuryeden kaynaklanan gecikmelerden SERÇEV sorumlu değildir.  Teklifler, belirtilen adreste 
teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 14:00’da açılacaktır.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

 

<Yetkilinin İmzası> 

                     Ayşe Süheyla GÜRKAN 

                                                                             Yönetim Kurulu Başkanı  

 
 
 
 
Adres:  

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Engelsiz Oyun Parkı 

Çukurambar / Ankara 

Tel: 0312 286 10 84 

Faks: 0312 286 10 70 

 

 

EKLER:  

1) İş Tanımı 

2) Teklif Formu 

3) Teklif Sahibinin Beyanı 

4) Sözleşme Formu 

5) Mali Kimlik Formu 

6) Değerlendirme Tablosu  
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EK 1. İŞ TANIMI 

 

1. ARKA PLAN BİLGİLERİ 

Doğudan Batıya Engelsiz Hayat projesi kapsamında 8 ilde ( Kars, Erzurum, Sivas, Yozgat, 
Ankara, Eskişehir, Bursa, Edirne illerinde) yapılacak olan Serebral Palsili (SP) bireyleri eğitim 
hayatına kazandırmak için okullarda gerçekleştirilecek düzenlemeler ile ailelere verilecek 
olan eğitimlerde farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amacıyla Serebral Palsili Rehberi 
(SPR) hazırlanacaktır.   

1.2. Sözleşme Makamı 
 
Serebral Palsili Çocuklar Derneği (İdare) 

2. SÖZLEŞMENİN HEDEFLERİ 

2.1 Hizmet sağlayıcıdan beklenen sonuçlar 
 
1000 Adet basılacak olan rehberin tasarım ve baskı işlerinin yapılması. 
 

3. İŞİN KAPSAMI 

3.1. Genel 

Tasarımı ve baskı işleri yapılacak olan 1000 Adet rehberin içeriğinin yükleniciye verilmesi ile 
birlikte tasarım süreci boyunca kullanılacak renkler, belirlenen resimlerin çizgiselleştirilmesi, 
karakterlerin oluşturulması, uygun yazı stillerinin bulunması, seçilen sayfa sayısına 
sığdırılması, belirlenen kitapçıkları için uygun kutu seçimi, kutu üzerinde ve sayfalarda 
yapılacak 3 boyutlar ve kutu içine konulacak silinmeyen taşınabilir bellek (USB) şeklinde bir 
takım oluşturmak. 

Dokümanların tasarımında, Projenin tabi olduğu Görünürlük Kuralları uygulanacaktır.   

3.2. Özel faaliyetler listesi 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

SP Rehberi 3 kitapçık 16’şar sayfa + 2 
kapak 

İç sayfalar 300 gr mat selefonlu 

Kapak 400 gr mat selefonlu. 

1 Kapak üzerinde farklı motiflerle 3 boyutlu 
süslemeler yapılacak 

Malzemeleri Pp keçe ve Salpa olmak üzeri özel 
kesimi yapılacak. 

SP Rehberi Kutusu Kutu 3 parçadan oluşmaktadır.  

Kutu iç ölçüleri 210x210x20 mm dir.  
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2mm içi beyaz renk mukavva kullanılacaktır.  

Dış sıvama olarak 170gr 4 renk baskılı kuşe 
kağıt kullanılacak olup, isteğe göre mat veya 
parlak Selefon atılacaktır.  

Kutu Kapak Bölmesinde USB bellek koyma 
alanı olacaktır.  

Kutu arka bölgesine QR kod sistemi entegre 
edilecektir 

SP Rehberi Tasarımı Tasarım Sürecinde Dernekte 1 adet personel 
çalıştırılacaktır. 

Tasarımlar Dernek yetkilisinin onayı ile 
ilerleyecektir. 

SP Rehberi Usb Silinemeyen Bellek Bu ürün tek taraf baskılı kutusuz 16 GB silinmez 
data olarak teslim edilecektir. 

Data içerisinde Katalog pdf dosyası ve 3D 
Animasyon rehber tanıtım filmi olmalıdır. 

SP Rehberi 3d Animasyon Dernek tarafından verilecek metin ile alakalı 
senaryo oluşturulacak ve 3D görsel 
animasyonlu karakter canlandırmalı animasyon 
filmi olacaktır. 

Animasyon 60 - 180 sn arası planlanmalıdır. 

 

SP Rehberi Web Sitesi SP rehberi için yapılacak tüm tasarım 
güncelliğini koruması adına html/css dökümü 
yaptırılarak html5 standartlarında responsive 
olarak web site formatında teslim edilecektir. 

SP Rehberi 3D augmented reality 
anlatımı 

SP Rehberi içerisine yapılacak özel tasarımlar 
ile cep telefonu uygulaması üzerinden Serçev 
karakterleri her sayfayı tek tek anlatmalıdır. 

SP Rehberi 3 kitapçık Kapağı 3 kitapçık kapağı da 3d ile özel kesim süsleme 
kapak olarak yapılacak her kapakta konu ile ilgili 
objeler 3d kesim yapıştırma olacaktır. 

SP Rehberi iç kağıt tipi İç sayfalarda kullanılacak kağıt tipi fantezi kağıt 
tipi denilen özel kağıtlardan seçme ile 
yapılacaktır. Seçilen kağıt tipi tüm kitapçıklarda 
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ortak kullanılacaktır. 

SP Rehberi App Uygulaması Sp rehberi bilgileri bir uygulama ile Android ve 
Ios üzerinden yayınlanarak kalıcı bilgi halinde 
aktarılacaktır. İsteyen her kullanıcı App store ve 
play store üzerinden uygulamaya erişim 
sağlayabilecek telefonuna indirebilecektir. 

 

-İdare tarafından  istenilen  işlere  ait  tüm  materyaller  yüklenici  tarafından tasarlandıktan sonra 
idarenin onayı ile belli tarihlerde idarenin istemiş olduğu adetlerde yüklenici tarafından 
basılacaktır 

- Yapılacak işlerin tasarımı, dizgisi, baskısı v.b giderler yükleniciye aittir. 

- İdare tarafından yapılacak kontrolde tanıtım materyalleri uygulamasının yapılmadığı, monte 
edilmediği, hasarlı olduğu tespit edilirse İdare'nin tekrar yaptırma hakkı olacaktır. 

- İdare tarafından verilecek işler aciliyet olması durumunda Yüklenici tarafından aynı gün içerisinde 
teslim edilecektir. 

- Nakliyeden doğan riskler ve nakliye giderleri Yüklenici’ye aittir. 

- Rehber ihtiyaca göre etkinliklerde kullanılmak üzere İdare’nin vereceği siparişler dahilinde 
partiler halinde teslim edilecek durumda olmalıdır. 

- Hizmetin ifası için gereken her türlü malzeme, işçilik, nakliye, genel giderler, SGK primi, gelir 
vergisi,  her türlü resim ve harçlar ile buna bağlı  kesinti  ve  fon  giderlerinin  tamamı  teklif  bedeline 
dahil olup, yükleniciye aittir. 

3.3 Sonuçlar 

Faaliyetlerdeki katılımcıların SP hakkında daha doğru bilgilenmesini, sağlık, eğitim, sosyal 
yaşam ve haklar konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ellerinde konu ile ilgili yazıya 
dökülmüş doküman bulunmasına yardımcı olmak. 

 

4. LOJİSTİK VE HİZMETLERİN SÜRESİ 

4.1. Hizmetin sunulacağı yer belirtilir  

Derneğin yerleşik olduğu Çukurambar / Ankara adresinde verilecektir.  
4.2. Başlama tarihi ve Sözleşme süresi 

Öngörülen başlama tarihi 01.11.2019olup işbu sözleşmenin uygulama süresi bu tarihten 
itibaren 10 ( on) gündür.  

5. GEREKSİNİMLER 

5.1. Personel 

Sözleşmenin uygulanmasında kritik bir role sahip tüm uzmanlar kilit uzman olarak 
adlandırılmaktadır. İşbu sözleşmede görev yapacak kilit uzmanların sahip olmaları gereken 
minimum nitelikler aşağıda yer almaktadır:  
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(i) Kilit uzman dört yıllık üniversite –tercihen grafik tasarım veya yazılım mühendisliği 
veya bilgisayar mühendisliği- mezunu olmalıdır.  Grafik tasarımı ve dijital baskı, web 
yazılımı ve tasarımı, uygulama (application) tasarımı ve yazılımı, modelleme 
konularında en az 5 yıl deneyimli olmalıdır. Benzer nitelikte en az 1 (bir) adet dijital 
dergi tasarımı ve Android ve IOS uygulaması geliştirme konusunda proje 
tamamlamış olmalıdır.  

 
6. DENETİM VE NİHAİ ONAY 

6.1. Sözleşme Makamı Yetkilisi  

Ayşe Süheyla Gürkan, Serçev Yönetim Kurulu Başkanı   

6.2. Performans göstergelerinin tanımlanması  

İş sonunda performansı değerlendirmek için kullanılacak göstergeler aşağıda belirtilmektedir:   

• Özel tasarımlı 3 boyut kapaklı bir kutu içinde sayfa sayısı ve özellikleri teknik 
şartnamede belirtilen şekilde içeriği sözleşme makamınca verilecek 3 kitapçık 
olacaktır.  

• Kutu kapak bölmesine yerleştirilmiş şekilde içinde silinmeyen SPR rehberi ve 
animasyon film bulunan 16 GB USB bellek bulunacaktır.  

• Kutu arkasında QR kod yerleştirilecektir. 
• Tüm bu yapılan hizmetlerde TANAP-SEIP Görünürlük Kuralları dikkate alınarak 

yapılacaktır. 
 

6.3. Özel gereksinimler ve koşullar. 
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EK 2. TEKLİF FORMU 

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa> 

 

<Tarih> 

<Sözleşme Makamı (Faydalanıcı)’nın ismi ve adresi> 

 

Sayın İlgili; 

Bizler, aşağıdaki imzalarımızla, ekteki görev tanımda tanımlanan görevlerin, <ihaleye davet 
mektubunun tarihi> tarihli Teklife Davet Mektubunuza ve teklifimize uygun olarak yerine 
getirilmesi için İş Tanımında tanımlanan hizmetleri sunmayı teklif ediyoruz. Bizler işbu belge 
ile önerilen hizmetler için teknik ve mali tekliflerimizi sunuyoruz. 

Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle geçerli olacaktır.   

Tekliflerimiz bizi bağlayıcı nitelik taşır ve Sözleşme için yapılacak müzakereler sonucu 
gerçekleştirilecek değişikliklere tabi olacaktır.  Aldığınız herhangi bir teklifi kabul etmekle 
yükümlü olmadığınızı kabul ediyoruz. 

Saygılarımızla, 

 

<Teklif Sahibinin kaşesi yetkili temsilcisinin imzası> 

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı > 

<Kurum Adı> 

<Adres> 
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EK 3. TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI  

<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa> 

 

<Tarih> 

<Sözleşme Makamı (Faydalanıcı)’nın ismi ve adresi> 

<İhalenin Adı ve Numarası> 
 

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI 

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Teklif sahibinin ad(lar)ı>  olarak,  

• İşbu teklifi münferit olarak bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde 
başka bir şekil ve formda  katılımcı olmadığımızı, 

• Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve 
iştiraklerimin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan 
EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya 
Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma 
ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığımızı, 

• İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi 
tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma 
yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları, veya 
ulusal mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı, 

• Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete 
ilişkin bir suçtan mahkûm olmadığımızı, 

• Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk, 
kara para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme 
Makamı’nın mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş 
yargı kararı ile mahkûm olmadığımızı, 

• Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı, 
• Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı, 
• Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi 

sağladığımızı,  
• Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen 

durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen 
bilgilendireceğimizi, ve 

• Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden 
ya da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla 
sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi, 

 
beyan ederiz. 
 



TANAP-MTP-LET-TNP-2317 Sayfa 9 / 14 
 

Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün 
öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu yana 
geçen zaman içinde belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek adına, 
yeminli bir beyanname sağlamaya hazırız.  

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali 
ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge 
vermeyi taahhüt ediyoruz.  

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da 
eksik/ yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından 
haberdar olduğumuzu bildiririz. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

<Teklif Sahibinin kaşesi, yetkili temsilcisinin imzası> 

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı > 
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EK 4. SÖZLEŞME FORMU 

Hizmet Sözleşmesi 
Serebral Palsi Rehberi Alım İşi 

2019/002 

 

İşbu Sözleşme, bir tarafta  

bundan böyle “Sözleşme Makamı” olarak anılacak olan Serabral Palsili Çocuklar Derneği ile 
diğer tarafta,  

bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacak olan <Yüklenici’nin açık adı>  

arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.   

İşbu Sözleşme’nin amacı, aşağıda Madde 1’de belirtilen Hizmetlerin, Sözleşme’nin Ek B’sinde 
yeralan  <____ > tarihli <_____> sayılı teklifinizde yer alan fiyatlar esasında, Ek A’sında yer 
alan İş Tanımı’na uygun bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.  

 

1. HİZMETLER 

Talep edilen hizmetler Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi faaliyetlerinde katılımcılara 
verilecek olan rehberin tasarım, baskı, paketleme işidir ve işbu Sözleşme’nin Ek A. İş 
Tanımı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmaktadır. 

 

2. SÖZLEŞME BEDELİ 

Sözleşme bedeli, KDV dahil  TL’dir ve sabittir. 

 

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE UYGULAMA YERİ 

Sözleşme’nin süresi, işbu Sözleşme’nin taraflarca imzalanmasından itibaren 1 (bir) aydır.  
Sözleşme <Tarih (gün/ay/yıl)> tarihinde yürürlüğe girecek ve <Tarih (gün/ay/yıl)> tarihinde 
sona erecektir.  

 

4. ÖDEME PLANI 

Sunulan hizmetlerin karşılığında, ödemenin tamamı, hizmetlerin tamamlanmasından sonra 
Sözleşme Makamı onayını takiben fatura karşılığında yapılacaktır. 
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5. ÖDEME  

Ödemeler Madde 4 uyarınca Sözleşme Makamı’na faturanın teslim edildiği tarih itibariyle en 
geç 30 (otuz) gün içinde Yüklenici’nin EK C’de belirtilen onaylı banka hesabına yapılacaktır.  
Ödemeler sırasında yürürlükteki mevzuata uygun olarak damga vergisi kesintisi yapılacaktır. 

6. CEZALARI 

İş Tanımı’nda belirtilen işlerin Madde 3’te belirtilen sürede tamamlanamaması halinde, 
Yüklenici işlerin tamamlanmadığı her bir takvim günü için Madde 2’de yeralan Sözleşme 
bedelinin 1/1000 (binde bir)’i tutarında gecikme cezası ödemek zorundadır.  Gecikme cezaları 
toplamı, sözleşme bedelinin %10 (yüzde on)’unu aşamaz. 

Teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun malzeme kullanılmaması ve Tasarımlar için 
idare onayı almadan teslim edilmesi halleri durumunda, her bir tespitte sözleşme bedelinin on 
binde altısı kadar cezai işlem uygulanacaktır. 

Cezaların toplamının %10 (yüzde on)’luk tavan değerin üzerine çıkması durumunda Sözleşme 
Makamı bu sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar. 

 

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme 
hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu 
kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Ankara 
Mahkemeleri yetkilidir. 

8.  DİĞER HÜKÜMLER  

8.1 Sözleşme Makamı’nın işbu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Sözleşme 
Makamı’nın Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına halel 
getirmeyecektir ve Türk Hukukuna göre zımnen Sözleşme Makamı lehine olan hükümlere 
ilavedir. 
 
8.2 İşbu Sözleşme, tüm ekler ve Sözleşme'de atıfta bulunulan tüm belgeler Taraflar arasındaki 
Sözleşme’nin tamamını oluşturur. 
 
8.3 Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin bir veya daha fazla hükmünün 
uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda uygulanmasını 
talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflarca yazılı olarak mutabık 
kalınarak Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme’de yapılan 
değişiklikler veya tadiller geçerli olmayacaktır. 
 
8.4 Bir mahkeme kararıyla ve mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle işbu Sözleşme'nin 
herhangi bir kısmının geçersizliğine karar verilecek olursa söz konusu karar, işbu Sözleşme'nin 
diğer kısımlarını etkilemez ve geçersiz kılmaz. Taraflar, geçersiz kılınan kısmın yerine yenisini 
getirmek üzere geçersizliğin öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde mutabık 
kalacaklardır.  
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8.5 İşbu Sözleşme 3 (üç) sayfa, 8 (sekiz) madde ve 3 (üç) adet ekten ibaret olup, ___.___.2019 
tarihinde orijinali Sözleşme Makamı’nda, aslı gibidir kaşeli imzalı örneği Yüklenici’de kalacak 
şekilde 1 (bir) nüsha olarak imza edilerek, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

 

Yüklenici adına Sözleşme Makamı adına 

Adı Soyadı : Adı Soyadı : 

Ünvanı : Ünvanı : 

Kaşe - İmza : Kaşe - İmza : 

Tarih : Tarih : 

 

 

EKLER 

EK A. İş Tanımı 

EK B. Yüklenici’nin Teklifi 

EK C. Mali Kimlik Formu  
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EK 5. MALİ KİMLİK FORMU 
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EK 6. DEĞERLENDİRME TABLOSU 

Doğudan Batıya Engelsiz Hayat 
Serebral Palsi Rehberi Alım İşi – 2019/002 
 
1. İdari Uygunluk Tablosu 
 

Teklif 
zarfı 
no 

Teklif Sahibinin 
Ünvanı 

Teklif verme süresi 
için teslim edilmiş 

mi?                       
(E/H) 

Teklif formu 
doldurulmuş 

mu?           
(E/H) 

Teklif sahibinin 
beyanı imzalı 

mı?              
(E/H) 

Benzer iş bitirme 
belgesi dosyaya 

eklenmiş mi? (E/H) 

Kilit uzmanların 
CV’leri teklife 

konulmuş mu?     
(E/H) 

Karar 

Kabul / Red 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Başkan  <İmza>  

Sekreter    

Değerlendiriciler    
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