
 

96 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden: 
96 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 6282 sayılı Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/641371 
1- İdarenin 
a) Adresi : Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı Üzeri Yüreğir/ 

ADANA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 455 9000 - 322 355 0029 
c) Elektronik Posta Adresi : fatma.bebec@saglik.gov.tr 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
    İnternet Adresi (Varsa) : https://adanasehir.saglik.gov.tr 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 96 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI  
     İdaremiz Satınalma Biriminden ihale dokümanını temin 

edebilirsiniz. 
b) Teslim Yeri : Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu 
c) Teslim Tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; 

malzemeler peyderpey ve hastanemizin siparişine 
istinaden 10 gün içerisinde teslim edilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Kışla Mah. Mithat Özhan Blv. 45221 Yüreğir/ADANA 
b) Tarihi ve Saati : 16.08.2022 - 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: 
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. 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
a) Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu 

teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların teklif dosyası içerisinde verilmesi 
gerekmektedir. 

b) DEMO: Komisyonun gerekli görmesi halinde, isteklilerden Demo istenebilir. Demo 
esnasında cihazın şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edilecek ve 
Demo raporu düzenlenecektir. Demonstrasyon talebinin istekliye bildiriminden itibaren 5 iş günü 



 

içerisinde istekli tarafından idarenin belirleyeceği yerde demonstrasyon yapılacaktır. 
Demonstrasyon için yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyecektir. İdarenin belirleyeceği yer ve 
tarihte Demonstrasyon gerçekleştirmeyen istekliler (ilgili kalem için teklifi) değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale dokümanının görülmesi: 
6.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden kısmı 
olarak 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 ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim 

günüdür. 
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
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