
2 (İKİ) KALEM MEFRUŞAT SATIN ALINACAKTIR 
Konya Şehir Hastanesi Başhekimliğinden: 
2 (İki) Kalem Mefruşat Alımı 6428 sayılı Sağlık Bakanlığı’nca Kamu Özel İşbirliği İle 

Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2022/617235 
1. İdarenin 
a) Adresi : AKABE MAHALLESİ ADANA ÇEVRE 

YOLU CADDESİ 135/1 - KARATAY / 
KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 03323105000-11654/ 03323105493 
c) Elektronik Posta Adresi : konyash.ihale@saglik.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : https://konyasehir.saglik.gov.tr/TR-

574210/ihale-dokuman.html 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 (İki) Kalem Mefruşat Alımı 
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Konya Şehir Hastanesi Ayniyat Tüketim Birimi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 gün 

içinde işe başlanacak olup, İşin bitiş tarihi 
31.12.2022’dir.  

3. İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Konya Şehir Hastanesi İhale Toplantı Salonu 

Akabe Mah. Adana Çevreyolu Cad. 135/1 
Karatay - KONYA   

b) Tarihi ve saati : 28.07.2022 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat 

gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
Yüklenici İdari Şartnamenin 7.5.4 maddesine göre “Ürün Değişim Taahhütnamesi” ni 

ihale dosyasında sunacaktır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. 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. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.2. 
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: 
İdare tarafından yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili hususlar belirtilmemiştir 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
Teklif edilen kalemlerin teknik şartnameye uygunluğunun kanıtlanması amacıyla,  Teknik 

bilgilerin yer aldığı Katalog İhale dosyası içinde ihale komisyonuna sunulacaktır. Teklif edilen 
ürüne ait numuneler ihale saatine kadar ihale birimine teslim edilecektir. İhale saatinden sonra 
gelen numuneler teslim alınmayacaktır 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Konya Şehir Hastanesi İhale Biriminden Türkiye Halk Bankası Nalçacı Şubesi TR36 0001 2009 
5230 0044 0000 21 hesabına (İsteklinin Vergi Numarası, İhale Bilgileri açık şekilde belirtilmek 
üzere) doküman ücreti yatırıldıktan sonra alınabilir. adresinden satın alınabilir.  

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdaremiz İhale biriminden satın 
almaları ya da EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Şehir Hastanesi İhale Birimi(Akabe Mah. 
Adana Çevreyolu Cad. 135/1 Karatay - KONYA  ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-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. 

Bu ihale her kısım için ayrı ayrı teklif verilebileceği gibi işin tamamına da teklif 
verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüz Elli) takvim 
günüdür.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13. Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
      7363/1-1 

 


