
 

LAZER TARAMALI KONFOKAL MİKROSKOP ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

1 Adet Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca, CIF teslim 

şekline göre Yurt dışından tedarik edilmek üzere Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/436798 

1-İdarenin adı : Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 

a) adresi : İzmir Yolu 21.Km. Görükle Kampüsü 

Nilüfer/BURSA  

b) telefon ve faks numarası : 0 224 294 29 78 – 0 224 2940255 

c) elektronik posta adresi (varsa) 

ç) İhale dokümanın görülebileceği internet 

   adresi(varsa)    : balmumcu@uludag.edu.tr  

 : https://bapsis.uludag.edu.tr/ 

2-İhale konusu malın  

a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Laboratuvar Cihaz Alımı Lazer Taramalı 

Konfokal Mikroskop 1 Adet 

b) teslim yeri : CIF teslim şekli ile-Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi ilgili proje yürütücüsüne 

Nilüfer/BURSA 

c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; akreditifin 

muhabir banka tarafından yükleniciye tebliğinden 

itibaren işe başlanıp malzemenin tamamı 180 

(yüzseksen) takvim günü içinde Tek parti olarak 

teslim edilecektir.  

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko 

Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odası 

Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa 

b) Tarihi ve Saati : 18/05/ 2022 Saat: 10.00  

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

a) 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,  



 

b) 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, 

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan 

standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların B. U. Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

h) 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, Şekli ve içeriği İdari 

Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun belge, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.3.1. İş deneyim belgesi 

İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için; 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler 

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Sanayi Bakanlığından 

alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.  



 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman : 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine 

teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar 

firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei 

ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.) 

4.3.4.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

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. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına cihaz teslimleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

5- İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan, ihaleye katılacak yabancı 

ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere 

katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), şubelerine, yabancı 

isteklilere ve Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren isteklilere açıktır. 

6- İhale dokümanını satın almaları zorunludur. T.C. Halk Bankası Bursa Uludağ 

Üniversitesi Şubesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 

no.lu hesaba (İhale Konusunu ve İhale Kayıt numarasını belirtmek suretiyle) 300,00-TL bedeli 

yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı 1-a ‘da belirtilen adresten idarece onaylı İhale dokümanını 

da temin edebilirler. 

7-İstekliler tekliflerini, ihale tarihi olan 18/05/2022 tarihi saat 10.00’na kadar Bursa 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satınalma Komisyon Toplantı Odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir. 

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

11-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
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