T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
6 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI
6 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI 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

: 2018/103653

1-İdarenin
a) Adresi

: Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:10 34899
Üst Kaynarca PENDİK/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

: 2166254545 - 2166570696

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalma@marmaraeah.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

KALEM
TIBBİ
MALZEME
ALIMI
:6
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA
İSTANBUL
PENDİK
EĞİTİM
VE
HASTANESİ/İlgili Depo

c) Teslim tarihi

: İlgili depo tarafından sipariş çekilmesi doğrultusunda işe
başlanacak siparişi çekilen malzemeler 10 (on) takvim
günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir.Montaj
gerektiren kalemler için teslimat yapıldıktan sonra idarenin
belirttiği mahale 10 (on) takvim günü içinde montajı
yapılmış ve çalışır durumda teslim yapılacaktır. Montaj
aşamasında kullanılan malzemeler yükleniciye ait
olacaktır.Teslimat programı 20.12.2018 tarihinde sona
erecektir.

ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Marmara Üniversitesi İstanbul
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu Fevzi Çakmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 10 Üst
Kaynarca -Pendik/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

: 26.03.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
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.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler(teklif edilecek tüm cihazlar) için(;
İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından
yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak
zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı
tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasında (UBB) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını
ihale dosyasında sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik
kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve
UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri teklif
zarflarında sunmalıdır. Kapsam dışı ürün teklif eden istekliler kapsamdışı belgelerini teklif
zarfında sunmalıdır.
b) İstekli bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünden temin ettikleri 'Tıbbi Cihaz Satış Merkezi
Yetki Belgesini' ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif vermiş olduğu 1, 2 ve 4 nolu kalemler için numuneyi son teklif verme
saatinden önce ihale teklif zarfı ile birlikte vereceklerdir. Numuneler firma adını açıkça belirten,
malzemelerin ihale sıra numarası ve adını gösteren dizi pusulası ile birlikte numunenin
üzerinde firma adı, kalem numarası , malzeme adı (Teklif dosyasındayazılı etiketlenmiş olarak
teslim edilecektir. Bu şekilde teslim edilmeyen numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Numunelerin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune
için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
b) İstekliler teklif vermiş olduğu 1, 3, 5 ve 6 nolu kalemler için İhale dökümanında belirlenen
şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orjinal kataloğun
veya benzeri tanıtım materyallerinin ihale dosyası içerisinde sunulması zorunludur.Başka bir
dilde sunulan katolag ,Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli
sayılacaktır.Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
c) İhale komisyonu tarafından, teklif edilen ürünlerin teknik özelliklerinin değerlendirilmesi için
ihale sürecinde komisyon gerek duyduğunda demonstrasyon talebinde bulunulabilir.
Demonstrasyon talebi yapılacaksa firmaya yazılı olarak yapılır. Demonstrasyon talebinin
istekliye tebliğinden itibaren 3(üç) iş günü içinde istekli tarafından İdarenin belirleyeceği yerde
teknik şartname kriterleri doğrultusunda demontrasyon yapılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden 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 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.SAĞLIK
BAKANLIĞI Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi /Satınalma
Birimi- Fevzi Çakmak Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:10 ÜstkaynarcaPendik/İstanbul 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 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Marmara Üniversitesi İstanbul
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Satınalma Birimi- Fevzi Çakmak Mah.Muhsin Yazıcıoğlu
Cad.No:10 Üstkaynarca-Pendik/İstanbul 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.

