10 KISIM / 38 KALEM TEKSTİL VE MEFRUŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimliğinden:
10 Kısım Tekstil Mefruşat Alımı 6428 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 6. bendine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2022/BŞH.01

1- İdarenin
a) Adresi

: Doğanköy Mahallesi Gümüş Caddesi 10 16370

b) Telefon ve faks numarası

: 2249750000- 2242680072

c) Elektronik Posta Adresi

: bursasehirhastanesi@hs01.kep.tr

Doğanköy – NİLÜFER / BURSA

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: https://bursasehir.saglik.gov.tr/

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 10 Kısım Tekstil Mefruşat Alımı
Ayrıntılı bilgiye web sayfamızda yer alan ihale
dokümanı

içinde

bulunan

idari

şartnameden

ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri

: Bursa Şehir Hastanesi

c) Teslim tarihi

: Yüklenici alım konusu malları idarenin ihtiyacına
göre belirlenecek teslim programına uygun olarak
idarenin peyder pey çekilecek olan yazılı siparişine
istinaden en geç 15 (onbeş) takvim günü içinde ilgili
depoya teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Bursa Şehir Hastanesi Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati

: 08.08.2022 - 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. 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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza
beyannamesi.
Tüzel kişilerde; 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.İş Deneyim Belgesi: İstekli, son iki yıl içinde teklif edilen toplam tutarın % 10 ‘u
oranında kamu/özel sektörde iş yaptığına dair iş deneyim belgesi sunmalıdır. Kamu veya özel
sektöre son 5 yıl içinde tekstil/mefruşat malzeme satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İhale komisyonunca daha sağlıklı değerlendirme
yapılabilmesi amacı ile malzemelere ait numune talebi olması halinde, 3 iş günü içerisinde
numuneleri tarafımıza ulaştırılmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Numuneler orijinal ambalajlarında olacaktır. İstekliler sundukları numuneler için ücret talep
etmeyecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli 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. İhaleye teklif verecek olanlar, ihale
dokümanının idarece her sayfası onaylanmış örneğini 100 Türk Lirası karşılığı Bursa Şehir
Hastanesi Satın Alma Birimi (Bursa Şehir Hastanesi Halk Bankası Bursa Şubesi TR4700 0120
0927 8000 0500 0161 nolu IBAN numarası) adresinden satın alabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Şehir Hastanesi Satın Alma Birimi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri/kısımları 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
kısımları göre birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. Bu
ihaledeki kısım sayısı 10, kalem sayısı 38’ dir. 10 kısımda kalemler için kısım bazında
değerlendirme yapılacağından bir kısımda geçen tüm kalemlere teklif verilmesi mecburidir. Kısım
içerisinde kalem bazında teklif verilmeyecektir.
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 (Yüz yirmi) takvim
günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
7917/1-1

