X-RAY CÝHAZI SATIN ALINACAKTIR
SAKARYA VALÝLÝÐÝ YATIRIM ÝZLEME VE KOORDÝNASYON BAÞKANLIÐI
Sakarya Valiliði Hizmet Binalarýna X-Ray Cihazý Alýnmasý Ýþi 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
:2016/373113
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Resmi Daireler Kampüsü Camili / A Blok Giriþ Kat ADAPAZARI/
SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2642221046 - 2642221048
c) Elektronik Posta Adresi
:imi@sakaryayikob.gov.tr
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:3 Adet X-Ray Cihazý Alýnmasý Ýþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
:Sakarya Valiliði Resmi Daireler Kampüsü A Blok ve Makam
Giriþi ile Erenler Ek Hizmet Binasý
c) Teslim tarihi
:Cihazlarýn montajý iþe baþlama tarihinden itibaren 40 takvim
günü içerisinde tamamlanacak olup , kalan 35 takvim günü
içerisinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafýndan gerekli her
türlü radyasyon testlerinin yapýlarak kurumdan alýnacak olan
"Kullanma ve Bulundurma Lisansý" Ýdaremize teslim edilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Resmi Daireler Kampüsü Camili / G Blok Toplantý Salonu
b) Tarihi ve saati
:24.10.2016 - 11:00
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,
4.1.2. 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.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla
hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya serbest muhasebeci,
yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu
gösteren belge, standart forma uygun belge,
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:
4.3.1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler:
Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda iliþkin belgeler:
Teklif edilen cihazlarýn Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan onaylý ISO 9001 belgeleri ihale teklif
zarflarýnda ibraz edilecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý
ve açýklamalarý içeren doküman:
Teklif edilecek ürünlere ait marka ve model listesine ek olarak, özelliklerin belirtildiði form teklif
dosyasýna eklenecektir. Söz konusu formun eklenmemesi ve sunulan ürünlerin teknik þartnamede ki
özellikleri karþýlamamasý durumunda teklif reddedilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
4.4.1.
Özdenetimli bina ve alan otomasyon sistemleri :
* Kaoalý devre kamera ve kartlý geçiþ sistemleri
* Güvenlik sistemleri (x-ray, metal arama kapý dedektörü)
* Yangýn uyarý ve söndürme sistemleri
* Acil anons ve seslendirme sistemleri
* Hastane içi görüntü iletiþim sistemleri (PACS vb..)
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Firma vergi
numarasý, ÝKN, ihale döküman bedeli olduðu belirtilerek; Sakarya Defterdarlýðý Muhasebe Müdürlüðü
bünyesinde bulunan hesaba, Defterdarlýklardan veya Mal Müdürlüklerinden para yatýrdýktan sonra
makbuz ile Ýdari ve Mali Ýþler Müdürlüðünden satýn alýnabilir. 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 Valiliði Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý Ýdari
ve Mali Ýþler Müdürlüðü 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, iþin tamamý için teklif verilecektir.
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.
Basýn : 440582(www.bik.gov.tr)
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

