
FRAKSİYONEL Co2 KARBONDİOKSİT LAZER SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt No: 2019 /197046 FRAKSİYONEL Co2 KARBONDİOKSİT LAZER 
SİSTEMİ ALIMI CİHAZI 

1. İdarenin: 
a) Adı :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

Bornova/İZMİR 
c) Telefon: 232 311 21 66 
ç) Belgegeçer: 232 388 10 74  
d) E- posta : idari@mail.ege.edu.tr 
2. İhale Konusu malın: 
a) Adı: FRAKSİYONEL CO2 KARBONDİOKSİT LAZER SİSTEMİ ALIMI 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 1 Adet 
c) Teslim Yeri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi   
d) Teslim Tarihi: 60 (Altmış) takvim günüdür. 
3. İhalenin  
a) Yapılacağı yer: Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale 

Salonu   
b) Tarihi ve Saati: 07.05.2019 Salı günü - saat 13:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 



4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 
olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…marka… model… cihazı 
teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına 
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin 
hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi 
işaretlenmiş olacaktır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 
(TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte 
teklif dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren 
yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır. 

4.4. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine araştırma-geliştirme faaliyetlerine, ve 
kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, 

4.4.1. Teklif edilen sisteme ait CE belgesi olmak ve teklif dosyasında sunulmak 
zorundadır. 

5-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 
oluşan)  en düşük olanıdır.  

6. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 
6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 
1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 
belgesini sunması zorunludur. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.   
7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
11.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  
13. Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
usulü ile ihale edilecektir. 3830/1-1 


