AFEREZ SETÝ ( TROMBOSÝT SÜSPANSÝYONU
HAZIRLAMAK ÝÇÝN) ALIMI
EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ-SAKARYA ÜNÝV. SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU
HASTANELERÝ KURUMU
Aferez Seti ( Trombosit Süspansiyonu Hazýrlamak Ýçin) Alýmý 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
: 2016/465017
1-Ýdarenin
a) Adresi
: ADNAN MENDERES CAD. SAÐLIK SOKAK 54100 MERKEZ
ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
: 2648884058 - 2642756740
c) Elektronik Posta Adresi
: seahdt@gmail.com
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: Aferez Seti ( Trombosit Süspansiyonu Hazýrlamak Ýçin) Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde
bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: Sakarya Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Laboratuar Sarf Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
: Sözleþme imzalandýktan sonra malzemelerin teslimi peyder
pey olarak ya da tek seferde idarenin talep ettiði zaman ve
miktarlarda depo teslimi þeklinde yapýlacaktýr. Malzemenin
teslimatý ise idarenin sipariþini takip eden 5 takvim günü
içerisinde yapýlacaktýr. Yüklenici üzerinde kalan ihale malýný
teslim süresi ve mesai saatleri içerisinde ( hafta içi her gün
08:00 - 12:00 ile 13:00 - 17:00 arasý ) tek parti halinde Sakarya
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Laboratuvar sarf
deposuna teslim edeceklerdir. Ýstekliler ihale sonucu üzerinde
kalan malzemeleri orijinal ambalajlarýnda ve teknik þartnameye
uygun olarak teslim edeceklerdir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Sakarya Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
Satýnalma Birimi
b) Tarihi ve saati
: 01.12.2016 - 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:
1. Týbbi cihaz kapsamýna giren teklif edilen ürünler için sarflara ait T.C. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
onaylanmýþ, Ulusal Bilgi Bankasý koduna ait Ulusal Bilgi Bankasýndan alýnmýþ koda sahip olmalýdýr
ve firma bu kayýtlarý ihale dosyasýna koymalýdýr. Ýstekliler T.C. Saðlýk Bakanlýðý'nýn belirlediði Týbbi
Cihaz Yönetmeliði (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleþtirilebilir Aktif Týbbi Cihazlar Yönetmeliði
(90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dýþýnda Kullanýlan (In Vitro) Týbbi Taný Cihazlarý Yönetmeliði (98/79/EC
IVDD) kapsamýndaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ulusal Bilgi Bankasý'ndan
onaylandýðýný belirtir belgeyi (TITUBB) ve FÝRMA BAYÝ veya ANA BAYÝ veya TEDARÝKÇÝ koduna sahip
olduðunu T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ulusal Bilgi Bankasý'ndan (TITUBB) onaylandýðýný gösterir belgeleri
ihale dosyasýnda teklifi ile birlikte sunmalýdýr.
2. Yükleniciler sözleþme sýrasýnda, yukarda belirtilen direktifler kapsamýndaki üzerinde kalmýþ
bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatýný, markasýný, UBB barkot no'sunu, ürünün tedarikçisi ise firma
tanýmlayýcý no'su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklý özelliklerin olmasý durumunda da (ebat,
geniþlik, uzunluk v.s…..)bu ürünlere ait UBB barkod no'sunu da açýklama kýsmýna ekleyerek
http://212.175.169.97/IBY/publish.htm'den hazýrlamýþ olduðunuz dosyayý dijital ortamda (cd, disc,usb
vb.) idareye sunmalýdýr.
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:
4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve
açýklamalarý içeren doküman:
Teklif edilecek malzemelerin ihale dokümanýnda belirtilen þartlara uygunluðunu teyit etmek amacýyla
ihaleye iþtirak edecek isteklilerin teklif verdikleri malzemelerin numunelerini ihale saatine kadar
satýnalma birimine teslim etmeleri gerekmektedir.Firmalar teknik þartnamede aksi belirtilmediði
sürece en az bir adet numune vereceklerdir. Numune vermeyen firmanýn teklifi deðerlendirilmeye
alýnmayacaktýr. Teklif edilen malzemelerin numuneleri üzerinde firma adý ve UBB numarasý yer almasý
gerekmektedir. Ürün üzerinde bu bilgilerin yer almadýðý numuneler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.
Ýhale komisyonu ihale dosyasýnda yer alan evraklarý numuneleri veya malzemeleri tereddüte düþtüðü
durumlarda inceleme için uygun gördüðü ilgili kuruluþlara masraflarý yüklenici firma tarafýndan
karþýlanmak üzere gönderebilir.
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 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Sakarya Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýnalma Birimi 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 Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýnalma Birimi
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 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
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