
 BSN NO: 375277

3 KISIM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne 
göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecekt�r.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası  : 2016/238639
1-İdaren�n
a) Adres�   : OSMAN YILMAZ MAH ILYAS UZUNER CAD. NO:1 41400 GEB-
ZE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2626441451 - 2626466101
c) Elektron�k Posta Adres� : gfdh_sat�nalma@hotma�l.com
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� �nternet adres� : https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 3 KISIM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI
Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.
b) Tesl�m Yer�  : GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİDeposu
c) Tesl�m Tar�h�  : Mal tesl�m� s�par�ş tebl�gatını tak�ben 60( altmış) takv�m günü �çer�s�n-
de gerçekleşt�r�lecekt�r. Tebl�gatlar EKAP üzer�nden yapılacaktır.

3-İhalen�n
a) Yapılacağı yer  : Osman Yılmaz Mah. İlyas Uzuner Cad.No:1 Gebze KOCAELİ
b) Tar�h� ve saat�  : 13.07.2016 - 10:00

4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak 
kr�terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve �sten�len belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereğ� kayıtlı olduğu T�caret ve/veya Sanay� Odası ya da �lg�l� Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası belges�; 
4.1.1.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, �lg�s�ne 
göre T�caret ve/veya Sanay� Odasına ya da �lg�l� Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu 
göster�r belge, 
4.1.1.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�l� mevzuatı gereğ� kayıtlı bulunduğu T�caret ve/veya Sanay� 
Odasından, �lk �lan veya �hale tar�h�n�n �ç�nde bulunduğu yılda alınmış, tüzel k�ş�l�ğ�n odaya kayıtlı 
olduğunu göster�r belge, 
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren �mza beyannames� veya �mza s�rküler�; 
4.1.2.1. Gerçek k�ş� olması hal�nde, noter tasd�kl� �mza beyannames�, 
4.1.2.2. Tüzel k�ş� olması hal�nde, �lg�s�ne göre tüzel k�ş�l�ğ�n ortakları, üyeler� veya kurucuları �le tüzel 
k�ş�l�ğ�n yönet�m�ndek� görevl�ler� bel�rten son durumu göster�r T�caret S�c�l Gazetes�, bu b�lg�ler�n 
tamamının b�r T�caret S�c�l Gazetes�nde bulunmaması hal�nde, bu b�lg�ler�n tümünü göstermek üzere 
�lg�l� T�caret S�c�l Gazeteler� veya bu hususları gösteren belgeler �le tüzel k�ş�l�ğ�n noter tasd�kl� �mza 
s�rküler�, 
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu. 
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.

4.3. Meslek� ve Tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
4.3.1. 

4.3.1.1. Ürünler�n p�yasaya arzına �l�şk�n belgeler:
 Tıbb� C�haz Yönetmel�kler� kapsamındak� ürünler�n satın alımlarında, alımı yapılacak ürünler�n 
TİTUBB’da tedar�kç� f�rma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya b�ld�r�m �şlem� tamam-
lanmış olması şartı aranacaktır. İstekl�lerden Tıbb� C�haz Yönetmel�kler�n�n öngördüğü AT 
Belgeler�n� (CE/EC sert�f�kaları, uygunluk Beyanı) �braz etmeler� �stenmeyecekt�r. Tıbb� C�haz 
Yönetmel�kler� kapsamında olmayan ürünler veya c�hazlar �ç�n TİTUBB kayıt veya b�ld�r�m� 
aranmayacak ve bu ürünler �ç�n üret�c�n�n veya �thalatçının Yönetmel�kler kapsamında olmadı-
ğına da�r beyanı esas alınacaktır.

4.3.2. Tedar�k ed�lecek malların numuneler�, katalogları, fotoğrafları �le tekn�k şartnameye 
cevapları ve açıklamaları �çeren doküman:

1) İstekl�ler tekl�f ett�kler� ürünler�n bulunduğu kağıt ortamındak� orj�nal kataloglarını veya 
katalogda olmayan aletler �ç�n üret�c� f�rma, kod, boyut ve b�ç�m b�lg�ler�n� �çer�r orj�nal broşür-
ler�n� veya bu belgeler�n d�g�tal ortama aktarılmış CD ler�n� tekl�f zarfında vereceklerd�r.

2) Ürünler �k� yıl garant�l� olmalıdır.

3) İstekl�ler hang� kaleme hang� marka ürün tekl�f ett�kler�n� ve tekl�f ett�kler� ürünün Türk�ye 
İlaç ve Tıbb� C�haz Ulusal B�lg� Bankası (TİTUBB) kodunu ve katalog kodunu ve tekl�f verd�kler� 
her b�r ürünün tekl�f zarfında sundukları katalogda hang� sayfada yer aldığını b�r l�ste �le tekl�f 
zarfında sunacaklardır.

4) ) İhale Kom�syonu tekl�fler� değerlend�rme aşamasında numune �steme hakkına sah�pt�r. 
Numune lüzum görülür �se, en az 10 gün olmak kaydıyla �daren�n bel�rleyeceğ� süre �çer�s�nde 
�stekl�ler c�ns ve m�ktarı bel�rt�len  numuneler�  (Her kısım set �ç�n ayrı ayrı olmak üzere) 
satınalma b�r�m�ne tesl�m edeceklerd�r.Numune �steme yazıları Ekap üzer�nden b�ld�r�lecek 
olup, b�ld�r�m tar�h� tebl�ğ tar�h� sayılacaktır. Süres� �çer�s�nde kom�syona numune vermeyen 
�stekl�ler�n tekl�f� değerlend�rme dışı bırakılacaktır.  Numune almaktan amaç ön yeterl�l�k 
değerlend�rmes� yapmak değ�l, tekl�fler�n değerlend�r�lmes� esnasında numuneler�n tekn�k 
şartnameye uygunluğunu değerlend�rmekt�r. Numuneler bu maddede tar�f ed�ld�ğ� üzere 
ver�lecek, bu tar�f�n dışında tesl�m ed�len numuneler değerlend�rmeye alınmayacaktır.Cerrah� 
aletlerden alınan numuneler şek�l ve fonks�yonları oluşturulacak cerrah� ek�p tarafından göz, 
el ve amel�yat m�kroskobu altında �ncelend�kten sonra gerek�rse amel�yatlarda kullanılarak 
karar ver�lecekt�r. Amel�yatlarda kullanılacak cerrah� aletler çeş�tl� ster�l�zasyon yöntemler�ne 
tutularak aletler üzer�nde deformasyon olup olmadığı gözlenecek, deformasyona uğrayan 
(açılıp kapanma fonks�yonların bozulması, renk değ�şt�rme, boyutların değ�şmes�, paslanma 
ve korozyona uğrama, vb.) cerrah� alet markaları kabul ed�lmeyerek elenecekt�r. Numuneler�n 
her b�r�n�n üzer�nde CE �şaret�, katalog numarası, LOT numarası, �mal ed�ld�ğ� ülke ve markası 
s�l�nmes� mümkün olmayacak şek�lde yazılı olmalıdır.

5) İstekl�ler tekl�f ett�kler� ürünler�n korozyon test�ne karşı pas�f�ze (nötral�ze) ed�lmed�ğ�ne da�r 
üret�c� veya �thalatçı tarafından düzenlenm�ş taahhütnamey� tekl�f zarfında vereceklerd�r.
5.Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r. 
6. Bu �haleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecek olup yerl� malı tekl�f eden yerl� �stekl�ye �halen�n 
tamamında % 15 (on beş)oranında f�yat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmes� ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, �daren�n adres�nde görüleb�l�r ve 50 TRY (Türk L�rası) karşılığı https://ekap.-
k�k.gov.tr/EKAP/adres�nden satın alınab�l�r. 
7.2. İhaleye tekl�f verecek olanların �hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzer�nden e-�mza 
kullanarak �nd�rmeler� zorunludur. 
8. Tekl�fler, �hale tar�h ve saat�ne kadar Osman Yılmaz Mah. İlyas Uzuner Cad.No:1 Gebze KOCA-
ELİ adres�ne elden tesl�m ed�leb�leceğ� g�b�, aynı adrese �adel� taahhütlü posta vasıtasıyla da gönder�-
leb�l�r. 
9. İstekl�ler tekl�fler�n�, mal kalem-kalemler� �ç�n tekl�f b�r�m f�yatlar üzer�nden vereceklerd�r. İhale 
sonucu, üzer�ne �hale yapılan �stekl�yle her b�r mal kalem� m�ktarı �le bu mal kalemler� �ç�n tekl�f ed�len 
b�r�m f�yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.
Bu �halede, kısmı tekl�f ver�leb�l�r. 
10. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� 
tem�nat vereceklerd�r. 
11. Ver�len tekl�fler�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 120 (yüz y�rm�) takv�m günüdür. 
12. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez. 
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