
 

19 KISIM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüze bağlı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için 7 kısım Cerrahi El 

Aletleri alımı, 21/02/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli 

ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. Maddesine istinaden Açık İhale 

Usulü ile yapılacaktır. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü - Sağlık Bakanlığı  

a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Peykhane 

Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0212 453 0891 

c) Elektronik posta adresi : ism34satinalma@gmail.com 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6428 sayılı Kanuna göre Açık İhale Usulü ile ihale edilen 

Müdürlüğümüze bağlı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 

Hastanesi için 19 kısım Cerrahi El Aletleri alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi – Ayniyat 

Tüketim Deposu 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak 

olup, teslimat süresi 31.12.2022 tarihine kadardır. 

Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks veya 

mail yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde elden veya 

posta yoluyla yapılacaktır) doğrultusunda teknik 

şartnamedeki hususlar göz önünde bulundurularak, kısmi 

kabul şeklinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre 

verilmemişse son teslim tarihinde Hastanenin yazılı 

talebini beklemeksizin teslimatı tamamlamak zorundadır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Peykhane 

Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 01/11/2022 10:30 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 



 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilmiş olan teklif edilen tutarın % 10 oranında iş deneyim 

belgesi 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. İstekliler ihale saatine kadar teklif sundukları kalemlere ait orijinal ambalajında 

Teknik Şartnamede belirtilen miktarlarda (Teknik Şartnamede belirtilmemişse en az 1 adet) 

numune vereceklerdir. Teslim edilen numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme ait olduğu 

(kalem numarası) kesinlikle yazılmalıdır. 

Numuneler, ihale komisyonunun uzman üyelerince teknik şartname kriterlerine ve/veya 

klinik uygulamaya uygunluk yönünden değerlendirilmesi aşamasında gerek görüldüğü takdirde 

firmadan tekrar numune istenebilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi: 

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 100,00-TL bedel ödeyerek almak 

zorundadır. 

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Binbirdirek Mah. 

Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- 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. 

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 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 11680/1-1 


