Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu için “Halkla İlişkiler” Hizmet Alımı
Şartnamesi ile İlgili Sorular
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
1- Maliyet tablosunda 3 ana başlık var ancak teknik şartnamede pek çok kalem
bulunuyor. Burada alt kırılım vermeniz mümkün müdür? Bütçelendirmeyi neye göre
yapmalıyız?
Sunulan teklifleri finansal olarak adil ve eşit bir şekilde karşılaştırabilmek için ve kurumların
özgün çalışma biçimleri göz önüne alınarak maliyet tablosunda yalnızca 3 ana başlık
sunulmuştur. Başvuran kurumlar hizmeti sağlamak için yaptıkları teknik planlama
doğrultusunda ilgili ana başlıklara alt kırılımları ekleyebilir. Örneğin; kurumsal iletişim
yönetimi ana kalemi altına bülten çalışmalarını ayrı bir bütçe alt kalemi olarak eklemeniz
mümkündür. Diğer başlıklar için de bu yapılabilir ancak ana 3 kalemin değiştirilmemesi
gerekmektedir.
2- Kamu ilişkileri yönetimi maddesini de biraz açmanızı rica ederiz. Burada tüm bu
ilişkilerin ajans tarafından kurulup yönetilmesi mi istenmektedir yoksa halihazırda
var olan ilişkilerin ajans tarafından yönetilmesinden mi bahsedilmektedir?
TAPV halihazırda birçok kamu kurumu ile ilişkileri olan bir vakıftır. İlgili proje kapsamında
halkla ilişkiler hizmeti sunacak kurumun bu ilişkileri genişletmesi, yeni ilişki ağlarına katılımı
kolaylaştırması, minik haritalama çalışmaları ile kamu ile ilişkileri güçlendirmesi
beklenmektedir. Kamu ile ilişkiler doğrudan ajans tarafından kurulup yönetilmeyecek ancak
ajans tüm bu süreci kolaylaştırıcı ve aracı bir rol üstlenecektir.
3- Deneyimlerimiz ile ilgili materyalleri (videolar vb.) sizlere Vimeo gibi online
kanallardan size özel şifre ile ulaştırabilir miyiz yoksa USB ile elden mi almayı tercih
edersiniz?
İhale süreçlerinde online kanallardan teklif ya da teklif eki kabul etmemiz mümkün olmuyor.
Bu sebeple USB ile iletmenizi rica ederiz.

4- Biz dokümanları size elden direkt teslim etmek isteriz. Bunun için randevu almak
isteriz. Son teklif tarihinden sonra teslim edebilir miyiz?
Belgelerin son teslim tarihi şartnamede belirlenmiştir. Belirtilen tarih saat 17.00’a kadar
elden ya da posta ile teslim edebilirsiniz. Geç teslim etme durumunuzda değerlendirmeye
almamız ne yazık ki mümkün olmayacaktır.
5- Ajans olarak doğrudan bakanlıklar ile iletişimde değiliz. Hizmet verdiğimiz
marka/kuruluş ile Bakanlıklar/siyasiler/kanaat önderleri/partiler vb. gruplarla sıcak
iletişim yönetmiyoruz. Duyuruları medya kanalı ile yapıyor ve gerekli hedef kitleye
ulaşmasını sağlıyoruz. Ancak kurumun bu gruplarla görüşmesi ve yapılacak
çalışmaları planlaması dahilinde duyurum ve etkinlik anlamında tüm süreçler
deneyim becerilerimiz arasında yer alıyor. Başvuru yapabilir miyiz?
Bakanlıkla sıcak iletişimde olmamanız başvurunuza engel değildir.

