ADANA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK TEKLİF VERME SİSTEMİ KULLANIMI
1- Öncelikle idaremiz tarafından, firma yetkilisi adına gönderilen şifrenin cep telefonunuza geldiğinden emin olunuz.
www.adana-aski.gov.tr internet adresinden “İhale ve Satınalma” butonuna tıklayınız.

2- Açılan sayfadaki alanlara bilgilerinizi eksiksiz ve büyük – küçük harflerine dikkat ederek giriniz.

3- Başarılı girişten sonra ekrana gelen “Kullanıcı Sözleşmesini” okuyarak kabul butonuna tıklayınız. Sözleşme, sisteme ilk
girişte sadece bir kez sorulmaktadır.
4- Açılan ekranın sol tarafındaki menülerden “Firma Teklifi Kaydı” alanına tıklayınız.
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5- Güncel ilanların tamamı ekranda görüntülenecektir.

6- Teklif vermek istediğiniz alım/alımlar için “Teklifler” yazan butona tıklayınız. Teklif vermek istediğiniz alanda aşağıdaki
bilgiler çıkacaktır.
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7- “Doğrudan Temin Dosyaları” kısmında alıma konu olan ihtiyacın detaylı açıklamasını içeren teklif mektubu ile teknik
şartnameyi “Göster” butonuna tıklayarak görebilirsiniz.

8- İstekliler, alım dokümanını indirip, okuyup, teknik şartları sağlayan ürün/ürünler için verecekleri fiyatları teklif
mektubuna yazarak, dokümanın sağ alt uygun kısmını kaşeleyip imza atacaktır.
9- İstekli teklif edeceği toplam tutarı Türk Lirası üzerinden vermekle yükümlüdür. Tekliflerde Türk Lirası dışındaki para
birimleri kabul edilmemektedir.
10- “Yeni Teklif” butonuna tıklayarak yeni teklif verme alanı açılmaktadır. İstekli teklif ettiği toplam bedeli Katma Değer
Vergisi hariç olacak şekilde ilgili kutucuğa yazarak “Kaydet ve Kapat” butonuna tıklayacaktır.

11- Sisteme sadece fiyat girişi yapıldığında verilen teklif geçersiz sayılacaktır. Sisteme girilen fiyatı kanıtlayıcı nitelikte
olmasını sağlamak üzere istekli tarafından imzalanan teklif mektubu ve ekleri sisteme yüklenesi zorunludur. Sisteme
dosya yüklenmemesi halinde sistem uyarı verecektir.
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12- Sisteme dosya yüklemek için “Düzenle” tuşuna tıklayarak teklif verme ekranına yeniden girilir. Teklif Dosyaları isimli bir
alan açılarak “Dosya Ekle” yazan buton ile isteklinin hazırlamış olduğu dosya sisteme yüklenebilecektir. Sisteme
yüklenecek dosyalar “.jpg, .png, .pdf” formatında olmak zorundadır. Bu formatlar dışında kalan dosyaları sistem kabul
etmemektedir. Yükleme sonunda “Kaydet ve Kapat” butonuna tıklamanız gerekmektedir.

13- Yüklenecek dosya sayısı birden fazla ise aynı işlemi yüklenecek dosya sayısı kadar tekrarlamanız gerekmektedir.
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14- Yükleme başarılı ise Teklif Listesi kısmında yeşil renkli “Teklif Geçerli” yazacaktır. Sisteme yüklenen dosyadaki tutar ile
sisteme manuel girilen teklif tutarının aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde teklif gerekçesi belirtilerek
değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15- Alım için teklif verilen işlemin silinmesi işlemleri şu aşamalardan oluşmaktadır.



Öncelikle istekli tarafından sisteme istekli tarafından yüklenen her dosyanın sistemden silinmesi gerekmektedir.
Silinmeyen dosya olması halinde sistem uyarı verecektir.
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Teklifinize ait dosyalar silindikten sonra sistem aşağıdaki duruma gelecektir.



Sistemde yüklü teklif olmadığı kırmızı uyarı yazısı ile teyit edilmiş olup silme işlemi “Sil” butonu ile gerçekleştirilecektir.



Silinen teklif sonrası sistemde firmanıza kayıtlı bir teklif olmadığı için aşağıdaki sistem görüntüsü elde edilecektir.

16- Verilen teklifin güncellenmesi için yukarıda detaylı anlatılan verilen teklifin silinmesinden sonra sisteme yeni
güncellenmiş teklif verme işlemi yapılabilmektedir.

17- Teklif vermiş olduğunuz alımlarla ilgili süreç sistem üzerinden takip edilebilmektedir. Komisyon değerlendirmesi
sonrasında alımların hangi istekli üzerinde kaldığı “Satınalma Raporu” kısmından görülebilmektedir.
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