
 

78 KISIM 2200 KALEM CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliğinden: 

Bu ihale, 21/02/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. maddesine istinaden 

Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1-İdarenin adı : Ankara Şehir Hastanesi-SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN 

YARDIMCILIKLARI 

a) Adresi : Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 Çankaya/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 03125526000- Dahili 771151-312 552 9978 

c) Elektronik posta adresi : ankarash.ihale@saglik.gov.tr 

ç) İhale dokümanının 

    görülebileceği internet adresi : https://ankarasehir.saglik.gov.tr/ 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6428 sayılı Kanuna göre Açık ihale usulü ile ihale 

edilen 2021 Yılı Göz, Plastik Cerrahi, Beyin Cerrahi, 

Kadın Doğum ve KDC Kliniği 78 Kısım 2200 Kalem 

Cerrahi Alet İhalesi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Ankara Şehir Hastanesi - Cerrahi Alet Deposu 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (Doksan) 

gün içerisinde. 

  Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks 

yoluyla tebliğ edilecektir, gerektiğinde elden ve ya 

posta yoluyla yapılacaktır) doğrultusunda, kısmi kabul 

şeklinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre 

verilmemişse son teslim günü kalan malların 

tamamını, Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin 

teslim etmek zorundadır. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Şehir Hastanesi Konferans Salonu- Üniversiteler 

Mah. 1604. Cad. No: 9 İdari Bina Kat: 2   06800 

ÇANKAYA/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 27/07/2021    Saat: 10.00 



 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) 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, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilmiş olan teklif edilen tutarın % 10 oranında iş deneyim 

belgesi 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7-İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 50,00-TL bedel ödeyerek almak 

zorundadır. 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Şehir Hastanesi Satınalma İhale Birimi-

Üniversiteler Mahallesi 1604. Cad. No: 9 İdari Bina Kat: 1   06800 ÇANKAYA/ANKARA 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi-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. 

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 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
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