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TÜRK KIZILAY ANKARA ŞUBESİ GIDA KOLİSİ SATIN ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 
TARİH: [15/04/2021] 

İHALE DAVETİ: No. [ITB20011] 
[GIDA KOLİSİ] 

KAPANIŞ TARİHİ VE SAATİ: [21/04/2021] – 17:00 yerel saat 
1. GEREKSİNİMLER:
Türk Kızılay Ankara Şubesi, deneyimli tedarikçileri çeşitli gıda malzemeleri alımı için teklif vermeye davet 
eder. 
ÖNEMLİ:  
Teknik özellikler/gereksinimler Annex A dokümanında detaylandırılmıştır. Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin 
gereksinimleri aşağıda belirtildiği gibidir. 

ÜRÜN MİKTAR BİRİM TESLİM YERİ 
2 Litre Sıvı Yağ 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
830 gr Domates Salçası 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
2 Kg Beyaz Buğday Unu 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
1 Kg Kırmızı Mercimek 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
1 Kg Yeşil Mercimek 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
2 Kg Pilavlık Pirinç 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
1 Kg Pilavlık Bulgur 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
2 Kg Kuru Fasulye 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
2 Kg Nohut 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
2 Kg Toz Şeker 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
1 Kg Zeytin 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 

KARARLAŞTIRILACAKTIR 
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Türk 
Kızılay 

Ankara Şubesi, satın alma talebini (sipariş formu) yukarıda belirttiği gibi her teslimat için ayrı ayrı 
oluşturacaktır. Türk Kızılay Ankara Şubesi yukarıda belirtilen malzemeleri tek bir tedarikçiden ya da daha 
uygun görülmesi halinde birden çok tedarikçiden aynı anda bölerek ve miktar değişikliği yaparak temin etme 
hakkını saklı tutar.   
NOT: 

• Burada belirtilen prosedürlere uymamak değerlendirme sürecinden diskalifiye olmakla 
sonuçlanabilir. 

• Bu belge herhangi bir şekilde sözleşme yapmak için bir teklif yerine geçmez. 
 
2.  TEKLİF VERME BİLGİSİ 
2.1 ITB  İHALE DÖKÜMANLARI 
 

• Aşağıdaki ekler bu ihale davetinin ayrılmaz parçasıdır: 
Annex A: Teknik Şartname 
Annex B: Teknik Teklif Formu 
Annex C: Finansal Teklif Formu  
Annex D: Tedarikçi Kayıt Formu  
Annex E: İdari Şartname 
 

2.2 BELGE ALINDI BİLGİSİ 
İhale dokümanlarının alındığı lojistik@kizilayankara.org.tr  e-mail adresine aşağıdaki bilgilerle bildirilmelidir.  

1 Kg Kaşar Peyniri 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 
KARARLAŞTIRILACAKTIR 

500 Gr Sade Helva 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 
KARARLAŞTIRILACAKTIR 

360 Gr Reçel 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 
KARARLAŞTIRILACAKTIR 

300 Gr Dana Sucuk 1000 Adet YÖNETİM BİRİMLERİNCE 
KARARLAŞTIRILACAKTIR 
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• Teklif talebi ve dokümanlarının alındığına dair teyit 

• Teklif verilip verilmeyeceği bilgisi 
 
ÖNEMLİ:  

• Yukarıda istenen bilgilerin gönderilmemesi, değerlendirme aşamasında teklifin diskalifiye olmasına neden 
olabilir. 
 

2.3 AÇIKLIĞA KAVUŞTURMA TALEBİ 
 
Teklifçilerin bu ihale davetiyle ilgili herhangi bir açıklığa kavuşturma taleplerini veya sorularını ihale numarası 
belirterek lojistik@kizilayankara.org.tr  e-mail adresine göndermeleri istenir. Soru gönderimi için son tarih 
[19/04/2021] saat 17:00 dır (GMT+3). Teklifçilerin bütün sorularını özlü tutmaları beklenir. 

  
ÖNEMLİ:  

• Teklifler yukarıdaki e-mail adresine gönderilmemelidir. 

• Türk Kızılay Ankara Şubesi gelen soruları derler. Türk Kızılay Ankara Şubesi, kendi takdirine bağlı olarak, 
belirli bir soruyu ve cevabını davet edilen tüm diğer teklifçilere gönderebilir ve soru & cevap hazırlayıp 
aşağıdaki linkte yer alan web sayfasında paylaşabilir: 

• Web sayfası: http://kizilayankara.org.tr 
 
2.4 TEKLİFLER 
 
Teklifler Türkçe dilinde ve ihale dokümanları kullanılarak hazırlanmalıdır. İstenen biçimlere uygun olmayan 
teklifler dikkate alınmayabilir.  

 
ÖNEMLİ:  

• İhale dokümanlarının isteneceği e-mail adresi dışında herhangi bir sorumluyla veya diğer uygulayıcı 
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kurumların çalışanlarıyla yapılan yazışmalara tekliflerin kopyasının eklenmesi durumunda ilgili teklif 
diskalifiye edilir.  

• Teklifler bu ihale davetinin “2.6 Teklif Sunma” bölümünde belirtilen adrese doğrudan gönderilmelidir. 
Teklifler aşağıdaki 2 takım dokümanı içermelidir: 

• Teknik teklif (Annex A + Annex B + Annex D + Annex E + Destekleyici Dokümanlar) 

• Finansal teklif (Annex C) 
 
2.4.1 TEKNİK TEKLİF İÇERİĞİ 
  
ÖNEMLİ: 

• Teknik teklif fiyat bilgisi içermemelidir. Buna uyulmaması diskalifiye ile sonuçlanır. Teknik teklif istenen tüm 
bilgileri içermelidir. 

• Türk Kızılay Ankara Şubesi tarafından talep edilen ürünlerin teknik detayları Annex A’da bulunabilir. Teknik 
teklif, teklif edilen ürünlerin verilen özelliklere uygun olup olmadığını açık bir şekilde belirtmelidir. Verilen 
özelliklerle uyuşmazlıklar açık bir şekilde ortaya koyularak belirtilmelidir. 

• Teknik teklif Annex A’da belirtilen teknik şartlara göre Annex B Teknik Teklif Formu’nda istenen bilgileri 
içermelidir. Ayrıca, teknik teklifler aşağıdaki bilgileri içermelidir. Aşağıdaki detaylar da Teknik Teklifte 
sağlanabilir. 

• Firmalar bu aşamada satın alım konusu olan 15 kalem ürün numunesini Türk Kızılay Ankara 
Şubesi’ne ihale evraklarıyla birlikte teslim etmelidir. 
Paketleme ve Nakliye Kullanım Detayları: Teknik teklif bu ihale davetinin Annex A ekinin bir kısmı 
olan paketleme ve nakliye talepleriyle uyumlu olacak şekilde paketleme ve nakliye seçeneklerini (Örn. 
ağırlık, hacim, vb.) açıkça göstermelidir. 
 
Üretim Kapasitesi: Teklifçi üretici ise yıllık üretim kapasitesini belirtmelidir. 

 
Depolama Kapasitesi: Teklifçilerin Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin önceden bir taahhütte 
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bulunmaksızın Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin acil operasyonlarında hızlı dağıtımda kullanılmak 
üzere kendi tesislerinde ilave ücret olmaksızın özel acil durum stoku tutmaları beklenir. Teklifçiler 
tekliflerinde tutabilecekleri stok miktarını belirtmelidir.  
 
Tedarikçinin ve üretim yerinin menşe ülkesi: Teknik teklifte tedarikçinin hangi ülkede kayıtlı olduğu 
ve üretici ise ürünlerin hangi ülke ve yerde üretildiği belirtilmelidir. 

 
Garanti: Teklifler kusur ve sorumluluk dönemi son kullanma tarihi/ garanti koşullarını içermelidir. 
 
Sertifika: Eğer varsa, teklifçi üretici firmayla birlikte bitmiş ürünün uluslararası onaylı kalite 
sertifikasını sunmalıdır. 
 
Tedarikçi Kayıt Formu: Eğer şirket Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne kayıtlı değilse, Tedarikçi Kayıt 
Formu (Annex D) doldurulup, imzalanmalı ve teknik teklifle birlikte sunulmalıdır. 
 
Ürün Tedariği İçin Genel Koşullar: İdari şartnamenin alındığını bildirmek için teknik teklif, her sayfalı 
imzalı ve kaşeli Annex E’yi içermelidir. 
 
Alternatif Ürünler: Aynı işlevi yerine getiren veya kalite, maliyet-etkinlik, çevresel etki, vb. açısından 
daha iyi performansa sahip ürünler varsa, Annex B’de belirtilen ürünlere ek olarak eklenmesi gerekir. 

   
ÖNEMLİ: 

• Teklif edilecek alternatif ürün varsa, (Annex B’deki) ürüne göre avantajları açık biçimde belirtilmelidir. 
Sadece alternatif ürün için teklif gönderilmemelidir, alternatif ürün, talep edilen standart ürüne ek olarak 
gönderilmelidir. 
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2.4.2  FİNANSAL TEKLİF İÇERİĞİ 
  
Ayrı hazırlanan Finansal Teklif kapsamlı bir teklif içermeli ve Türk Lirası olmalıdır.  
Finansal teklif Finansal Teklif Formuna göre (Annex C) sunulmalıdır. Farklı fiyat yapısı olan teklifler kabul 
edilmeyecektir. 
 
Aşağıdaki her madde için detaylar sağlanmalıdır: 
 

• Teklifçi Annex C (Finansal Teklif) ekinde belirtilen yerlere teslimat dahil birim fiyat vermelidir. Herhangi bir 
miktarda veya başka indirimler (Örn. Hacimde indirim) açıkça belirtilmelidir.  

• Teklif geçerlilik süresinin son teklif verme tarihinden itibaren [45] gün olması gerekmektedir. Türk Kızılay 
Ankara Şubesi bu süre içinde bir seçecektir.  

• Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin standart ödeme koşulu talebi karşılayan gerçekleme ve dokümanların 
alınmasından sonra 15 gün içerisindedir. 

• Teklif hazırlanırken ilgili seyahatler dahil yapılan masraflar doğrudan maliyet olarak dahil edilemez.  
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2.5 TEKLİF DEĞERLENDİRME 
 
2.5.1  TEDARİKÇİ KAYDI 
Tedarikçiler sundukları Tedarikçi Kayıt Formu ve destekleyici dokümanlara dayalı olarak yapılacak uygunluk 
soruşturmasından sonra tedarikçi veri tabanına ekleneceklerdir. Soruşturmada aşağıdaki gibi çeşitli faktörler 
dikkate alınır:  

Finansal durum;  

• Esas iş; 

• İzleme kaydı;  

• Sözleşme kapasitesi. 

• Tedarikçinin ürünlerinin rastgele / periyodik testi, 

• Organizasyonun taleplerini karşılama kabiliyeti, 

• Teslim süresi ve süresinde teslim, 

• Ürün ve hizmetlerin güvenilirliği 
 
2.5.2 TEKNİK VE FİNANSAL DEĞERLENDİRME 
 
Ön-yeterliliği olan tedarikçilerin tüm teklifleri aşağıdakilere göre değerlendirilecektir:  

• Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin belirttiği özelliklere uygunluk 

• Talep edilen dokümanların mevcudiyeti 

• Yerinde teslim birim fiyatı 

• Teslim ve üretim kapasitesi 

• Şirketin esas işi 
 

2.6  TEKLİF SUNMA 
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Teklifler şirketi açık bir biçimde tanımlayan resmi antetli zarfta olmalıdır. 
Teklifler hızlı posta veya elle teslim yoluyla Türk Kızılay Ankara Şubesi’ndeki ihale sandığına, mühürlü dış 
zarfın içinde iki ayrı zarf olacak şekilde, birinci zarfın üzerinde “Teknik teklif” ve ikincisinde “Finansal teklif” 
yazılı olarak hazırlanmalıdır. Zarfların tümünün üzerinde ihale numarası da yazmalıdır. Dış zarfın dört köşesi 
firmaya ait resmi kaşe ile kaşelenmelidir. Ayrıca tüm dokümanların (Annex A, Annex B, Annex C, Annex D, 
Annex E) her bir sayfasının sağ alt köşesi teklifçi firmaya ait resmi kaşe ile kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. İki 
zarf ilkesine uyulmaması ve doküman formatlarında herhangi bir değişiklik yapılması halinde teklif tümüyle 
diskalifiye edilir. 
 
Türk Kızılay Ankara Şubesi teklifin içinde belirtilmedikçe hiçbir bilginin yerleştirilmesinden veya güvence altına 
alınmasından sorumlu olmaz. Buna göre, yeterli bilginin olduğundan emin olmak üzere teklifçi teklifin 
anlaşılırlığını artırmaya yönelik özet, açıklama ve diğer bilgiyi teklifin bir parçası olarak teklifle birlikte sağlar. 
 
Son Teklif Verme Tarihi: 21/04/2021, 17:00 yerel zaman  
Türk Kızılay Ankara Şubesi Lojistik ve Satın Alma Birimi Adres Bilgileri:  
Anafartalar Caddesi. Kale Mahallesi Alataş Sokak No:18 Ulus/Ankara (Lojistik ve Satın Alma Birimi 1. Kat) 
  
ÖNEMLİ:  

• Bu tarihten sonra ulaşan veya diğer bir uygulayıcı kuruma gönderilen teklifler reddedilecektir. Türk Kızılay 
Ankara Şubesi kendi takdirine bağlı olarak, aynı anda tüm muhtemel teklifçileri bilgilendirerek, son teklif 
verme tarihini uzatabilir. 

• Zarflarını elden ulaştıracak firmalar önce evrak kayıt/muhasebe birimine kayıt yaptırmalı ve evrak kayıt 
numarası edinmelidir. 

• Son teklif verme tarihinden önce teklifleri ulaştırmayı garantiye almak ve evrak kayıt numarası edinmek 
teklifçi firmanın sorumluluğundadır.  

Teklif zarfının üzerinde şunlar belirtilmelidir: 

• Teklif No: ITB20011 
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• Şirket adı, her zarfın içindeki dokümanın başlığı, Örn. Teknik Teklif veya Finansal Teklif 
ÖNEMLİ: 

• Finansal teklif, tedarikçi teklifinin teknik kısmının testi geçmesi ve Türk Kızılay Ankara Şubesi tarafından 
teknik özellikleri karşıladığına dair kabul edilmesi durumunda değerlendirilmek üzere açılacaktır.   

 
 
 
 
 

2.7 TEKLİF KABÛLÜ 
 
Türk Kızılay Ankara Şubesi tekliflerin bütününü veya bir kısmını kabul etme hakkını saklı tutar. Türk Kızılay 
Ankara Şubesi kendi takdirine bağlı olarak tüm muhtemel tedarikçileri yazılı olarak bilgilendirerek son teklif 
verme tarihini uzatabilir. Son teklif verme tarihinin uzatımı Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin kendi inisiyatifiyle 
hazırladığı ihale dokümanının değiştirilmesiyle veya muhtemel bir tedarikçinin bir açıklığa kavuşturma talebini 
yanıtlarken yapılabilir.  
 
Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin teklif veren firmalardan herhangi birini seçmek veya en düşük fiyatı veren 
firmayı seçmek zorunda olmadığını lütfen unutmayınız. Dahası, ihtiyaçları en iyi karşılayacağı düşünülen Türk 
Kızılay Ankara Şubesi’nin ekonomi, verimlilik ve en iyi parasal değer dahil genel ilkelerine uygun teklifle 
kontrat yapılacaktır. 
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2.8 PARA BİRİMİ VE ÖDEME KOŞULLARI 
 
Bu İhale Davetinin bir sonucu olarak hazırlanacak herhangi bir sipariş formu, kazanan teklifin para birimiyle 
hazırlanacaktır. Ödemeler Türk Kızılay Ankara Şubesi yetkilisinin iş tamamlamanın başarılı olduğunu teyit 
etmesinden sonra yapılır. 
 
 

Türk Kızılay Ankara Şubesi Lojistik ve Satın Alma Birimi 


