ÝLAÇ SATIN ALINACAKTIR
SAKARYA KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
9 KALEM KEMOTERAPÝ ÜNÝTESÝ ÝLAÇ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2016/365339
1-Ýdarenin
a) Adresi
:ÝSTÝKLAL MAHALLESÝ MUHSÝN YAZICIOÐLU BULVARI NO:3
54100 SERDÝVAN/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2644445401 - 2642916064
c) Elektronik Posta Adresi
:skhmerkezisatinalma@gmail.com
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:9 KALEM KEMOTERAPÝ ÜNÝTESÝ ÝLAÇ ALIMI
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
:SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ
c) Teslim tarihi
:Yüklenici, uhdesinde kalan malzemeleri sözleþmeye müteakip
idarenin isteði doðrultusunda mesai saatleri (08:00-17:00 arasýn
da) içerisinde peyderpey teslim edecektir. Ýdare tarafýndan sipariþ
mektubu gönderildiði (Fax veya Mail vb.) tarihten itibaren 8 (Sekiz)
iþ günü içerisinde malzemelerin teslimi yapýlmasý gerekmektedir.
Tahmini sipariþ listesi ihale dokümanýna eklenmiþtir. Dokümanla
birlikte yayýmlanan teslimat programýnda idare, deðiþen ihtiyaç
durumuna göre güncelleme yapabilir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:SAKARYA ÝLÝ KAMU HASTANELER BÝRLÝÐÝ GENEL
SEKRETERLÝÐÝ/MERKEZÝ SATIN ALMA BÝRÝMÝ
b) Tarihi ve saati
:07.10.2016 - 10:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir
belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Saðlýk Bakanlýðý Strateji geliþtirme baþkanlýðýnýn 2006/80 nolu genelgesi gereði Ýlaç ihalelerine
sadece ecza depolarý ile ihaleye çýkýlan ürünlerin imalatçý veya ithalatçý firmalarý ihaleye girebilir.Ýlaç
Deposu ise Saðlýk Bakanlýðý Tarafýndan verilen ilaç satmaya yetkili Saðlýk Bakanlýðý Ecza Deposu
Ruhsatýnýn aslý veya noter tasdikli sureti.Ýthalatçý ise ithal için Saðlýk Bakanlýðý ithal ilaç izin belgesi
aslý veya noter tasdikli sureti.Ýmalatçý ise Saðlýk Bakanlýðýndan alýnmýþ imalatçý belgesinin aslý veya
noter tasdikli suretini vermek zorundadýr.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda
% 15 (on beþ)oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Sakarya Ýli Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði/Merkezi Satýn Alma Biriminden alýnabilir. Doküman satýn almak
için Halk Bankasý A.Þ. Adapazarý Þubesi TR60 0001 2009 5850 0005 00 0235 iban numarasýna EFT
yapýlabilir adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAKARYA ÝLÝ KAMU HASTANELER BÝRLÝÐÝ GENEL
SEKRETERLÝÐÝ/MERKEZÝ SATIN ALMA BÝRÝMÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli
taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
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