4 ADET OTOMATİK VİTES TURBO DİZEL 4X2 PANELVAN TİPİ ÖZEL DONANIMLI
AMBULANS SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacını
karşılamak amacıyla, 4 adet otomatik vites turbo dizel 4x2 Panelvan tipi özel donanımlı
ambulans, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi
ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların,
şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları
zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.
4- Teklifler, 16.08.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin ayrıca teknik şartnamesine uygunluğunun
ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesine müteakip uygun olduğu tespit edilenlerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek gün ve saatte açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) bendi gereğince
istisna kapsamındadır.
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