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İhale İlanı

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İlçemiz Devlet Hastanesine 20191280464 KİK Numaralı 2 Kalem Laboratuar Sarf Malzeme alım
İhalesi yapılacağından ekte gönderilen ilanın 18.06.2019 tarihinden itibaren Belediyeniz ses yayın cihazı
ile ilan edilerek buna ait ilan tutanağınrn gönderilmesini arz ederim.
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Yenimahalle Kozanlı Yolu Kulu / KONYAAyrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (0332) 641 6100 Faks : (0332) 64| 0104

\

GöNEN

T.c
SAĞLİK BAKANLİĞİ
KoNyA iı_ seĞı_ıx ıvıüoünı_üĞü
KULU DEVLET nlSrl[.1eSİ
2 KALEM LABoRATUAR SARF MALZEMESİeuııııı allmı 4734 sayılı Kamu lhaıe Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. lhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

:20191280464

1-İdarenin

a)Adresi

:

numarası
Posta Adresi

YENI

MAHALLE HASTANE

KULU/KoNYA

b)Telefon ve faks

: 3326416100 - 3326410104

c) Elektronik

: kuludhaktif@gmail.com

ç) lhale dokümanının görülebileceği internet

adresi

43/6

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

(varsa)

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

:2 KALEM

b) Teslim yeri

. KULU DEVLET HASTANESİ

c)Teslim tarihi

:

Sözleşme süresi 2 yıI olup sözleşmeye müteakip (izIeyen)
3 (üç) gün içerisinde işe başlanılacaktır

a) Yapılacağı yer

:

KONYA KULU DEVLET HASTANESi

b)Tarihive saati

,.02.07.2019 - 10:00

LABORATUAR SARF MALEZEME ALlMl
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3- İhalenin

ihaIeye katılabilme şartları ve isteniten belgeIer ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. lhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Tekıif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, notertasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2,ıuzeı ı<işiblması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tÜzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamJmının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgiliTicaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

+.

sirküleri,
4.1.3. Şeklive içeriği Idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şeklive içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçiciteminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve matiyeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
ldare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilİşkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. YetkiIi kurum ve kuruluşlara kayıt|a ilgiIi belgeler:
1_ Sağlık Bakanlığının 15.04.2008 tarih ve 12963 sayıtı Genelgesine istin9len isteklilerin tekIif
etmijoIduğu ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal BiIgi Bankası'na ( TİTUBB ) kayıtlı olmalıdır.
r.C. İlaç rJııuoı cihaz Ulusal Bilgi Bankasında yapılan sorgulamada " Sağlık Bakanlığı

onaylıdır. " ibaresi yer almalıdır. Teklif veren lstekll teklif etmiş olduğu ürünlerin baYisi
olduğuna dair belgeyi ihale dosyasına koyacaktır. (Sağlık Bakanlığı Bayi Bilgi Formu - Sağlık
Bakanlığı Tedarikçi Firma Kayıt Formu)
2- Teklif Edilen sarf malzemelerin UBB numaraları ve ihale Iistesinin kaçıncı kalemine ait
olduğu, malzemelerin isim ve sıra nosunu açıkça be|iıterek, ihale dosyasına konacaktır.Barkod
numİrası gerekmeyen sarf malzemelerin kapsam dışı olduğunu gösteren belgeleri istekliler,
ihale dosyasına koyacaklardır.
4.3.2, Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Veri]ecek kartIarın hangi testlerde kullanıldığı kart üzerinde açıkça beIirtilmelive orjinal kataIog
ile ispatIanmalıdır.
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 (ytizde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. lhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihaIe tarih ve saatine kadar

KONYA KULU DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. lstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri iÇin teklif edilen
birim fiyatların çarp,mİsonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleŞme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. istekliler 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. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususIar:
ihale,-Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik aÇıdan en avantajlı
teklif üzerinde

bı

rakı lacaktı

r.

