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1. Oturum Açma 

 

 

 

https://supplierportal.calik.com  Linki üzerinden tarafınıza iletilen Kullanıcı adı ve Şifreyle beraber SRM 

sistemine giriş yapabilirsiniz. 

2. Açılan İhaleleri Görüntüleme 
 

https://www.google.com/url?q=https://supplierportal.calik.com&sa=D&source=hangouts&ust=1602683972574000&usg=AFQjCNFMpsgmgtBqj0UvXwmT7SIf-O2l5Q


              ÇALIK HOLDİNG SRM TEDARİKÇİ KULLANICISI DÖKÜMANI 

3 
 

Açılan pencere üzerinde İhale çağrıları ve açık artırmalar bölümüne girilir. 

 

Açılan powl ekranında tarafına iletilmiş ihaleleri görüntüleyebilirsiniz. İhalelere teklif vermek için Olay 

numarasının üzerine tıklayarak ihale detaylarınız görüntüleriz. 
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Katıl ve katılma butonları üzerinden satınalmacıyı ihaleye katılımınız konusunda bilgilendirebilirsiniz. 

Üst kısımda bulunan Teklif yarat butonuyla teklif ekranımıza giriş sağlarız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teklif Yaratma Ekranı 

3.1. İhale çağrısı bilgileri 

3.1.1. Temel veriler 
 

 

İhale Çağrısı bilgileri içerisinde bulunan temel veriler ekranında seçebileceğiniz değerler aşağıda 

bilgilerinize sunulmuştur; 
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 Teklif vermek istediğiniz para birimi 

 Ödeme koşulu(Satın almacı ödeme koşulu belirtmediyse tedarikçi tarafından seçilmelidir.) 

 İncoterm ve Teslim yeri(Ekrana otomatik gelen değerler satınalmacının tercih ettiği 

değerlerdir dilenirse tedarikçi tarafından değiştirilebilir.) 

 3rd Party İnspection/Nakliye/Süpervizyon/Opsiyonel Kalemler alanları ihaleden ihaleye 

değişiklik gösterilebilir. Satınalmacının isteği doğrultusunda ekranınıza getirilir. Getirilen bu 

alanların doldurulması zorunludur. 

3.1.2. Sorular 

 

İhale Çağrısı bilgilerinin altında bulunan Sorular alanında satınalmacının size yönelttiği soruları 

görüntülüyebilirsiniz .Bu alanların dolum zorunluluğu satınalmacı tarafında belirlenir. Başında '*' 

bulunan soruların cevaplanması zorunludur. 

3.2. Kalemler 
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 -Malzeme Fiyatı/İşçilik Fiyatı/Genel Gider Kar/Aksesuar Fiyatları kalem alanları ihaleden 

ihaleye değişiklik gösterilebilir. Satınalmacının isteği doğrultusunda ekranınıza getirilir. 

Getirilen bu alanların doldurulması zorunludur. 

 Kalemler için vermek istediğiniz fiyatı fiyat alanına giriş yapabilirsiniz. 

3.3 .Notlar ve Ekler 

 

Notlar ve ekler tabının altındaki ekle bununda bulunan teklif verenin notları kısmından tedarikçiye 

dilediğiniz notu bırakabilirsiniz. Referansınız varsa Satıcı referansı bölümünden belirtebilirsiniz.  

 

Girilecek not ihale geneliyle alakalıysa 1 numarayla gösterilen alanda genel veriler seçilir. Eğer 

notumuz kalem bazlıyla münferit kalem seçilir. Münferit kalem seçildikten sonra altında kalem 

numarasını belirtebileceğiniz yeni alan oluşur. Notunuzu 2 numara ile gösterilen alana girdikten sonra 

tamama basarak kaydederiz. 
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Ek eklemek için ek ekle butonuna basarız. Çıkan pop up ekranında numara 2 ile gösterilen alanda 

browse e tıklayarak eklemek isteyeceğimiz eki ekleriz. Altında bulanan 3 numara ile gösterdiğimiz 

alana ekin tanımını girmeliyiz.4 nolu alanda ise notlarda olduğu gibi ekin kalem bazlı mı yoksa ihale 

için mi olduğunu belirtiriz. Eğer kalem bazlı bir ekse münferit kalem seçeneğini işaretler altında oluşak 

alanda kalem numarasını seçeriz. 

 

 

4. Teklifi Yayınlama 
 

Yukarıda belirttiğim alanları doldurduktan sonra teklifimizi aşağıdaki gösterdiğim  Gönder butonuna  

tıklayarak iletebiliriz. 
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