
3 KALEM MUHTELİF CİNS VE ADET CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi ihtiyacı “3 kalem muhtelif cins ve adet cihaz alımı”, 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan ihtiyaç listesine ve teknik 
şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü 
ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

SIRA 
NO 

MALZEMENİN CİNSİ MİKTAR BİRİM 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF VERME TARİHİ 

1 KONTROL ÜNİTESİ (KONSOL) 1 ADET Teknik Şartname 
07.07.2022 
Saat 12:00 

2 DÜZ DRILL PIYASEMENI 125 MM 2 ADET Teknik Şartname 
07.07.2022 
Saat 12:00 

3 KISCHNER PIYASEMENI 1 ADET Teknik Şartname 
07.07.2022 
Saat 12:00 

1-İhale Evrakı Bedellidir. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimiz www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, 
şartname bedelini (130,00-TL) Bölge Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf-iç zarf) halinde olacaktır. İÇ 

ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, 
dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ile ihale dokümanlarının 
aynen kabul edildiğini belirten yazı, KEP beyan formu ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 07.07.2022 günü, en geç saat 12.00’a kadar Bölge Müdürlüğümüzde 
bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile 
postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 13.30’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 
belirtilen teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesine müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları Komisyonca belirlenen başka bir tarihte açılacaktır. Uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin 
marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

9- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2022 / 641623 
TALEP TAKİP NO: BSVM8DB7U2 
    7400/1-1 

 


