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KULu nn ı .p»iyE BAşKANı.ıĞrNe
İlçemiz Devlet Hastanesine 20I9l586925 rİr Numaralı 7 Kalem Diya|iz Tıbbi Sarf Malzeme
Alımı İhalesi yapılacağından ekte gönderilen ilanın 26.|I.2019 tarihinden itibaren Belediyeniz ses yaym
cihazı ile ilan edilerek buna ait ilan tutanağının gönderilmesini arz ederim.

Uz.Dr.Abidin BARAN
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:

1

Adet İhale İlanı

&ı,\
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Yenimahalle Kozanlı Yolu Kulu / KONYAAyrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (0332) 641 6100 Faks : (0332) 64| 0104

T.G.
SAĞLİK BAKANLİĞİ

KoNyA

iı-

snĞı-ır ıvıüoünıüĞü

KU LU DEVLET

rıasrerıı esi

rıaeİ SARF MA|ZEME ALıMı a\mı 4734 sayılı Kamu lhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. lhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

7 KALEM oiyaı_iz
almaktadır:

İhate Kayıt Numarası

2019/586925

1-İdarenin

YEN| MAHALLE AHMET BARAN cADDEsı 4-A

a) Adresi

:

b)Telefon ve faks numarası

: 3326416100 - 3326410104

c) Elektronik Posta Adresı

: kuludhaktif@gmail.com

ç) lhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: https://ekap. kik. gov.tr/EKAP/

z-ıhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

KULUrKoNYA

7 KALEM

DİYALİZ TİBBI SARF MALZEME ALİMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden uIaşılabi!ir.

b) Teslim yeri

KULU DEVLET HASTANES|

c) Teslim tarihi

ldarenin talep ettiği zamanlarda peyderpey teslimat
yapıIacaktır. İdarenln istediği malzemeler malzeme istek
talebinin tebliğ tarihinden itibaren
içerisinde teslim edilecektir.

en geç 10

gün

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

KONYA KULU DEVLET HASTANESİ

b) Tarihi ve saati

06.12.2019 - 10:00

4. ihaleye katılabitme şartIarı ve isteniten belgeler i!e yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1.1haleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkiliolduğunu gösteren imza beyannamesiveya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.ıuzeı ı<işiblması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamİmının bir Tıcaret §icil 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.f .3. Şekli ve içeriöi ldari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 lhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin beIgeler ve bu belgelerin taşıması gereken krİterler:
ldare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeter!iğe itişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.

4.3,1.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- Sağlık Bakaı,ılığının 15.04.2008 tarih ve 12963 sayılı Genelgesine istinaden isteklilerin teklif
etmiş olduğu üriinlcr T.C. İlaç ve Tıbbi Gihaz Utusal Bilgi Bankası'na ( TİTUBB ) kayıttı olma!ıdır.
T.C. İlaç ve Tıbtıi Cilıaz Ulusat Bilgi Bankasında yapıtan sorgutamada " Sağtık Bakantığı
Onaylıdır. " ibarcsi ycr almalıdır. Teklif veren istekliteklif etmiş olduğu ürünlerin bayisi
olduğuna dair bclgcyi ilıale dosyasına koyacaktır. (Sağlık Bakanlığı Bayi Bilgi Formu - Sağtık
Bakanlığı Tedarikçi Firma Kayıt Formu)
2_ Teklif Edilcn sarf malzemelerin UBB numaraları ve ihale listesinin kaçıncı kalemine ait
olduğu, malzemelcrin isim ve sıra nosunu açıkça belirterek, ihale dosyasına konacaktır.Barkod
numarası gerckmcyen sarf malzemelerin kapsam dışı olduğunu gösteren belgeleri istekliler,
ihale dosyasına koyacaklardır.
4.3.2. Tcdarik ctı ,;,:ok ıııalların ırumuneleri, katalogIarı, fotoğrafları ile teknik şartnameye
ıaları içcren dokı]ınan:
cevapları vc ?ç l
1- İhalcye katıIııı i,,ıci li|ır; Tcknik şartnamede farklı bir düzenteme öngörüImemişse teklif
ettiklcri (irtinleriıı irlarccc hazırlanan tcknik şartnameye uygunIuğunu teyit etmek için her bir
kalem için cıı i],, ı:;ii orijinal ambalajlarında açılmamış olarak numunelerini ( marka, miktar v.b.
belirterck ) son teıılif vcrme saatine kadar ihale komisyonuna numune teslim tutanağı ile teslim
edeceklerdir. Oriıitıal aın[ıalajında vcrilmeyen numuneler değerlendirme dışı
bırakılacaktır. Teklif cdilen ürünlerin uygunluğu teslim edilen numuneler değerlendirilerek
yapılacaktır. Yapıl_.n inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan ürünler
değerlcndiri!tıı ,,,, ;ı!iııı,ııı\ıacaktır. Gcrek duyulduğu takdİrde değerlendirme aşamasında
numunc Si|!,lSl ,, i{,i-.- !.aıırsa tckrar numune istenebİlecektir.

', ,]|jıııtıııcııiıı i'iı_crine ihale ihtiyaç listesindekisıra numarası ile firma
2_TesI,ııı c<l,|,,, l,
bilgilcri açılı,-. , " :i ıe!<ıir. Sır3 ııı,ııı,ıarası ilefirma bilgileriaçıkça belirtilmeyen numuneler

değerlcntliriiııı

ııi;:ı;,ıcaktır.

3- Nunrı.ıııe tcsi ; 'ıı|ıııı;lıııda tirüıılcrc ait UBB numaraları belirtilecektir.
4-Nunıuncicr içiı, : ;ret talep edilnıcycccktir

S.Ekt;ıciı-

,lı t:lıi i ::,_Icce fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.Builıaleycsı ,ıı,ıı,I istekljlerkatılabilecekolupyerli
i:.,, lıcş) oreı,ı ı,da fiyatavantajı
tamaı-ı-ı ıııı]ı',' "'

malı teklifedenyerli istekliyeihalenin
uygulanacaktır.

7. lha]e doküııııı-ı. ı, ıı qöriılı,ı,ıcsi:
; ],],.ü- n adresinde qörütebili
7.1. İhalc clol,
- ı :ı ,r-ıların ılıalc dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
7.2. ihalc;,ı l
zoru

n lu cl ıı r

8. Teklif

t,ı

il.-

edilebilccı,ıi ıı
9. lste

;_

]

,

cıı

j1-,1g
kadar KONYA KULU DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim
,;ıe iadcli taalıhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

klılt_,ı-tı,-ı, ;

sonucu,

|ıu_cııııc
ı,

birim fiyaIi:,ı,ın

i ,,ıl l,:icm-kalcmlcri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. lhale
,ci!) ,.ııı istckliyle hcr bir mal kalemimiktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
,] , .|]rIcLı bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyatsözleşme imzalanacaktır.

Buihalcdc.kı.,',,ı.ı,l,-iıilil.

10. istcl.ı . ı ı,
teminat vc-ı-Ccclı',
11.

Vcıi . ı ,

12.

Koıı:,",s,i,,,

,ıi l...]clin %3'üncien az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
'ı .]ı],

i"ı

]i_

, il"i]ı: tarihinden itibaren 90

:,,,ış teklif vcrilemez.

(doksan) takvim günüdür.

13. Bu ihalede elcktronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer htısuslar:
lhale, Kanunı-ın ]3
teklif üzerinde

bıı-

iıci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
ı'ıı|ıcaktır.

1- İdari şartnaı,ı-ıerle yer almayan hususIar için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Kamu İhate
GenetTebliği vc t,:iıııik şartname hükümleri geçerlldlr

