TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAKARYA ÜNİV. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU
12 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2017/302998
1-İdarenin
a) Adresi
: ADNAN MENDERES CAD. SAĞLIK SOKAK 54100
MERKEZ ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası
: 2648884058 - 2642756740
c) Elektronik Posta Adresi
: seahdt@gmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 12 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi
: İhale onaylanıp sözleşme yapıldıktan sonra idarenin
talebini takip eden 30 gün içerisinde teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati
: 13.07.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) T.C Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC/MDD), Vücuda
yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD ) ve Vücut dışında kullanılan (In
Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri ürünlere ait T.C.
Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasından onaylı onaylandığını belirtir belgeyi (TITUBB ) ve Firma
Bayi veya Ana Bayi koduna sahip olduğunu veya Tedarikçi olduğunun T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal
Bilgi Bankasından (TITUBB) onaylandığını gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte
sunmalıdır.
b) Teklif edilen cihazların kapsam dışı olması halinde Üretici veya ithalatçı firmadan alınanan
Kapsam Dışı olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
c) Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış
bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma
tanımlayıcı no’su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat,
genişlik, uzunluk v.s…..)bu ürünlere ait UBB barkod no’sunu da açıklama kısmına ekleyerek
http://212.175.169.97/IBY/publish.htm‘den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb
vb.) idareye sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Garanti süresi boyunca malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümanlarda belirtilen periyotlarda
bakımı ve her türlü sarf malzemesinin bedeli yükleniciye ve garanti sonrası bakım, onarım ve yedek
parça temininin bedeli hastaneye aittir. Yüklenici firma garanti süresinin bitiminden sonra 10 yıl
süreyle yedek parça temini ve teknik servis verebileceklerini taahhüt edeceklerdir.
Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım onarım yükümlülüğünü
yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar
ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım
yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkânsız hale
gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle
yükümlü olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilecek malzemelerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla
ihaleye iştirak edecek isteklilerin teklif verdikleri malzemelerin katalog, broşür veya tanıtım
materyallerini ihaleye gelirken getirmeleri gerekmektedir. Katalog, broşür veya tanıtım materyali
vermeyen firmanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır. . Teklif edilen ürünlere ait teknik
bilgilerin yer aldığı, orijinal katalogların vb. tanıtım materyallerinin üzerinde teknik şartname
hükümlerine karşılık gelen yerler işaretlenecektir. Teklif edilen ürünlerin Ürüne ait kataloglar ve
tanıtım materyalleri Türkçe olmalıdır. Ayrıca komisyon tereddüte düştüğü cihazı incelemek için 15
gün içerisinde firmadan cihazın Hastanemize kurulumunu talep edecek yada masrafları yüklenici
firma tarafından karşılanmak üzere firmanın belirlediği bir yerde kurulumu yapılmış olan bir cihaz
incelenecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma
Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Basın: 624411 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. SAKARYA 6. İCRA DAİRESİ
2016/4446 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların
paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları
ilan olunur. 06/06/2017
1.İhale Tarihi
: 10/07/2017 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
2.İhale Tarihi
: 25/07/2017 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
İhale Yeri
: İslamoğlu Otopark Zırai Aletler Sanayi Sitesi 1273. Sok.No:23
Adapazarı/Sakarya. - null null / null
No Takdir Edilen Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1
50.000,00
1
35KTS63 Plakalı , 2011 Model , FORD Marka , DM2 Tipli Ticari
%1
adı KUGA, BK61971 Motor No'lu , WF0RXXGCDRBK61971 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Siyah, silindir hacmi 1997, ufak
tefek çizikler olan, anahtar-ruhsat mevcut, otomobil. (çok amaçlı)
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın: 619385 (www.bik.gov.tr)

