KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAKARYA ÜNİV. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU
24 Aylık 2 Kısım Kit Karşılığı 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
:2017/120536
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
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:24 Aylık 2 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:Hastanemiz Llaboratuvarına cihazlar ücretsiz olarak monte
edilecek, uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra
laboratuvarın onayı alınarak çalışır durumda ve hastane
otomasyon sistemine entegrasyonu tamamlanmış şekilde
teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi
:a) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin sipariş
mektubunun firmaya tebliğ edilmesinden sonra, 10 (On)
takvim günü içerisinde idarenin gösterdiği yere yüklenici
firma tarafından cihazlar kurulacaktır. İdarenin gerekli
gördüğü hallerde 20 (yirmi) güne kadar ek süre verilir.
Kurulan cihazlar 15 (onbeş) takvim günü denenecek, daha
sonra cihazların kesin kabulü yapılacaktır. b) Kitler, İdare
tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için
gösterdiği adrese yapılacak yazılı siparişlere istinaden
siparişte belirtilen miktarlar, tebligatı takiben 15 (Onbeş)
takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Bu şekilde
sözleşme süresi sonuna kadar alımlar peyderpey
yapılacaktır. c) Kabul ve muayene sırasında firmalardan
cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin
yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzenek ilgili
firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Bu esnada
oluşabilecek kaza ve hasarlardan ilgili firma sorumludur.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati
:11.04.2017 - 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:
1-İsteklilerin teklif ettiği kitler ve/veya sarflar ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen cihazların T.C.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belgeler,
2-İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belgeler,
3-İsteklilerin teklif ettiği kitler ve/veya sarflar için; istekli tedarikçi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankasında kayıtlın tedarikçi numarasını gösterir belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını
gösterir belgeleri ihale aşamasında sunmak zorundadır.
4- Kit veya sarf malzemeleri "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğ"ne uygun
şekilde üretilmiş ve ithal edilmiş olacaktır. İsteklilerin teklif ettiği kitler ve/veya sarflar ile bunların
kullanılacağı teklifte belirtilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “SAĞLIK
BAKANLIĞI” tarafından onaylı olmalıdır.
5- İstekliler; teklif ettikleri kitler ve/veya sarflar ile bunların kullanılacağı teklifte belirtilen cihazların
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olması halinde “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Ve Vücut Dışında Kullanılan (İnvitro) Tıbbi Cihazları
Yönetmeliği” kapsamı dışında olduklarına dair belgeyi yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanıp ihale
dosyasında sunacaklardır. İsteklinin bayi olması durumunda bu belgeyi üretici veya tedarikçi imzalı
olarak ta sunabilir.

6- 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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci,
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge, standart forma uygun belge,
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. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen Cihaz/Cihazların tanıtıcı katalogları, broşürleri veya klavuzları verilecektir. Belgelerin
yabancı dilde olması durumunda noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir. İhale
Komisyonu gerek duyduğu takdirde firmaların tümünden veya birkaçından teklif ettikleri
sistemler/Cihazlar için bir bütün olarak tüm alt sistemler,ekipmanlarla ilgili (talebi takiben 5 iş günü
içerisinde) demonstrasyon yapmasını isteyebilecektir. Tüm demonstrasyon masrafları yüklenici
firmaya aittir.
Yüklenici tarafından kurulacak cihazlar, 10 yaşından büyük olmayacaktır. Cihazların yaşı, imalat tarihi
ve seri numarası muayene kabul aşamasında belgelendirilecektir. Sözleşme süresi sonunda cihazlar
10 yaşını geçmeyecektir.
Teklif edilen cihazlarda kullanılacak kitler için birer adet numune, katalog, broşür yada klavuz
vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sağlık Hizmeti sunan kurumlarda teşhis veya tedavi amaçlı her türlü Kit ve kit
Karşılığı Cihaz satmış veya kiralamış olmak.
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 (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 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.
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Hendek Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler
adına düzenlenen haciz tutanağının ödevlinin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ
edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ialn tarihinden başlayarak
bir ay içerisinde Hendek Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut
taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ
yapılacağı bir ayın sonunda müracaata bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyen hakkında iş ve ilanın
neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın :568960 (www.bik.gov.tr)

Basın: 570822 (www.bik.gov.tr)

