ÜST DÜZEY RENKLİ DOPPLER CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Biriminden:
Üst Düzey Renkli Doppler Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki
esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2019/105977
1 - İdarenin
a) Adresi
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Beytepe/Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33-0(312) 297 65 42
c) Elektronik posta adresi
: bilars@hacettepe.edu.tr.
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Üst Düzey Renkli Doppler Cihazı 1 adet
b) Teslim yeri
: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi
c) Teslim tarihi
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük
Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Toplantı odası
b) Tarihi ve saati
: 18.03.2019 Pazartesi günü saat 14.00
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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
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. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.2.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış
olarak sunulacaktır.
4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa,
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır"
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller
sunulur.
4.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler
4.3.3.1. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası UBB / ÜTS
barkod numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi
ihale dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihaz/ürün arz eden ve ihaleye teklif veren
isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB / ÜTS
de, ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması
gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi
ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB / ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık
Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait
TİTUBB/ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Kapsam dışı olan
malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır.
4.3.3.2. İstekliye ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA)
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR
960001200154100006000107 numaralı Halk bank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 18.03.2019 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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