Süre Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi
Yasal Kapsam
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
Ortak alım

:21
: 13 b/3
: 3. adım 234.251,00 - 1.073.525,00
: Hayır

İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİNİN
İHTİYACI OLAN TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İl Ambulans Servisi başhekimliğinin ihtiyacı olan tıbbi sarf malzeme 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
: 2017/131574
1-İdarenin
a) Adresi
: ADNAN MENDERES MAH. MUSA SAHIN BULVARI
VALILIK BINASI ORTA ZEMİN KAT 60 80000
MERKEZ OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası
: 3288261429 - 3288255494
c) Elektronik Posta Adresi
: osmaniye@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 86 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı İl Ambulans Servisi
Başhekimliği Deposu
c) Teslim tarihi
: İşe başlamadan önce idareye haber verilecek ve yüklenici
taradından iş güvenliği alınarak işe başlanacaktır. Yüklenici
firma tarafından tüm malzemeler 20 (Yirmi) takvim günü
içerisinde teslim gerçekleştirilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik
Binası No: 60 Orta Zemin Kat Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü
Merkez / OSMANİYE
b) Tarihi ve saati
: 20.04.2017 - 10:00
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:
İstekliler,Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif verecekleri ürünleri T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kaydettirmek zorundadır.
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 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından İş 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 % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler tarafından teklif edilecek malzemelerin üreticisi veya ithalatçısının ve bu firma adı altında
teklif veren bayinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge ihale
dosyasında bulundurulacaktır. Yerli Malı Teklif eden istekli firmalar tarafından teklif ettikleri yerli malı
ürünlerle ilgili olarak yerli malı fiyat avantajı uygulanabilmesi için yetkili kurumlardan alınan yerli malı
belgesi sunmaları zorunludur.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli firmalar tarafından ihale anında alımı yapılacak ürünlerle ilgili firma antetli kağıt üzerinde teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanı teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir. İlgili belgeleri teklif zarfı içerisinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde tıbbi malzeme alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 21.,
59., 19., 16., 74., 11., 44., 83., 5., 10., 61., 18., 47., 2., 81., 8., 51., 71., 22., 54., 62., 27., 43., 4., 58.,
68., 38., 65., 70., 79., 40., 41., 75., 42., 78., 29., 32., 73., 9., 23., 63., 50., 12., 25., 26., 30., 14., 77.,
20., 7., 3., 64., 45., 28., 67., 15., 60., 82., 69., 85., 13., 72., 57., 66., 48., 1., 46., 34., 56., 49., 84.,
55., 35., 86., 6., 39., 17., 80., 33., 52., 36., 31., 76., 37., 24., 53.kısımlarında %15(On Beş) oranında
fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adnan
Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası No:60 Orta Zemin Kat Osmaniye İl Sağlık
Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Birimi Satın alma Odası 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 Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası
No:60 Orta Zemin Kat Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Merkez / OSMANİYE 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 120 (yüz yirmi) 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.
İD:128

