ÖN YETERLİK İLANI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:
Excimer Lazer Cihazı alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f)
bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
Kararname eki esaslarının 20 a. maddesine göre Pazarlık Usulüyle ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü /
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi /
Avcılar Kampüsü / İdari Birimler Binası / Avcılar /
İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası
: Tel: 0 212 404 07 94-95 / Faks: 0 212 404 0701
c) Elektronik Posta Adresi
: iuc.bapsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - Ön yeterlik konusu malın
No
1

Niteliği Türü
Excimer Lazer Cihazı
a) İhale Kayıt No
b) Teslim yerleri
c) Teslim tarihi

Miktarı
1

Birim
Adet

: 2021/58427
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü /
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 (doksan)
gün içinde teslim edilecektir.
: 09.02.2021 Salı Günü Saat: 11.00’da

d) İhale Tarihi ve Saati
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi / Avcılar
Kampüsü/ İdari Birimler Binası / Avcılar / İSTANBUL
4 - Ön yeterlik / İhalenin değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.)
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. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge
4.1.11. Teklif edilen cihazın Ürün Onay Belgesi (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında
teklif ettikleri ürün/ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belge) : Tıbbi cihaz
durumu, tedarikçi/bayi belgelerinin yer aldığı çıktıları teklifleriyle birlikte sunmalıdır. İstekliler
tarafından sunulan bu belgelerin sorgulamaları, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) https://utsuygulama.saglık.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.
Eğer ürün ÜTS’de kayıtlı değil ise bu belgelerin sorgulamaları TİTUBB sisteminden yapılacaktır.
Tıbbi cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için isteklilerin kapsam dışı yazılı beyanları
esas alınır.
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:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli 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 yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ,fotoğrafların ve benzeri tanıtım
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi
gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye
uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı
uygulanmayacaktır.
5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6- Ön yeterlik / İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı İ.Ü.Cerrahpaşa Rektörlüğü / Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi / Avcılar Kampüsü / Avcılar / İSTANBUL adresinden görülebilir ve
100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü.-Cerrahpaşa Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009
8200 0004 0001 16) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi, Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL adresine
elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
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