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                                DAĞITIM YERLERİNE 

Hastanemizin ihtiyacı olan BİOEMİLEBİLİR EMBOLİZAN AJAN ve LAZER 

KLAVUZLU MİKRO KATATER SİSTEM SETİ ALIMI  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 

22 nci maddesi (f) bendi kapsamında 1(bir) yıllık süreyle alımı yapılacaktır.  

Bu iş için teklifinizi KDV hariç olarak ekte yer alan ihale dokümanları ve aşağıdaki 

hükümleri dikkate alarak vermeniz hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 Uzm.Dr. F.Ruşen KESKİN 

                                                                                                             Baştabip 

 

Bioemilebilir BİOEMİLEBİLİR EMBOLİZAN AJAN ve LAZER KLAVUZLU 

MİKRO KATATER SİSTEM SETİ ALIMI 4734 sayılı Kanununun 22/ f bendi 

kapsamında birim fiyat sözleşmesi yapılarak karşılanacaktır. 

 

 a) Yapılacağı yer : Isparta Şehir Hastanesi – Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 

 

19.03.2020– 10:00 a kadar Isparta Şehir Hastanesi 

Satınalma Birimine teklif verilebilecektir. 

 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK 

KRİTERLERİ ve AÇIKLAMALAR; 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

kapalı zarf içerisinde  sunmaları gerekir: 

1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 



 
 

  

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, 

2. İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri 

halinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi 

Yetki Belgesini ihale teklif zarfında sunmaları zorunludur. 

3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünlerin teklif edilmesi halinde 

İsteklinin ve ürünlerin ihale tarihi itibariyleTC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 

Bankasına ( TİTUBB ) veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin 

sunulması zorunludur. Teklif verecek istekliler teklif edilen ürünün imalatçı veya 

ithalatçısı ( Tedarikçi Firma ) değil ise, ürünün tedarikçi firmasının bayisi 

olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri sunmak 

zorundadır. İsteklilerin imalatçı veya ithalatçı olması durumunda ilgili belge 

dosyada sunulacaktır. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz 

yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise ( Tıbbi Cihazlar kapsamında 

değil ise ) TİTUBB veya ÜTS’ye kayıt ve bildirim işlemi aranmayacak, bu 

durumda Üretici veya İthalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair 

beyanının sunulması yeterli olacaktır. Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy, 

ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede 

tanımlanan özellikler farklı UBB/UTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait 

UBB/UTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

5. Belgelerin sunuluş şekli:  

-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; 

Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca 

�aslının aynıdır� şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi 

suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.  

-İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu 

belgelerde yer alan bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi 

veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin 

sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.  

-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu 

olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin 

aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.  

-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından 

"aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen 

suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 



 
 

  

6. Satın almaya ilişkin dokümanlar https://ispartasehir.saglik.gov.tr/ adresinde yer 

almaktadır. İstekliler bu adresten dokümanlara ulaşabileceklerdir. 

7. Belirtilen tarih ve saate kadar tekliflerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri 

kabul edilmeyecektir. 

8. Teklifler belirtilen tarih ve saatte katılan isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

9. Teklif mektubunda SUT kodu ve UBB/ÜTS ’si belirtilmeyen ürünler 

değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

10. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, uzman üyelerce  uygunluk verilen 

teklif edilen fiyatların kısım bazında en düşük olanıdır. İstekliler tekliflerini, her 

bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan kısım bazında toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11. Sözleşmelerde toplam miktar belirtilecek olup, sözleşme kalemlerinin alım 

zorunluluğu yoktur. Toplam sözleşme bedeli üzerinden damga vergisi, yüklenici 

firma tarafından ödenecektir. 

12. Tedarikçi Firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin 

barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT 

hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri 

ödeme kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB 

kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, 

anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru 

eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar 

nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir. 

13. Teklif edilen ürüne ait 1 adet NUMUNE teklif dosyası ile birlikte idareye teslim 

edilecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. İhtiyaç halinde idare firmalardan ek numune talebinde 

bulunabilecektir. 

14. Teklif edilen ürünün, ürün özelliklerini gösteren Türkçe prospektüsü / Kullanım 

Kılavuzu ihale dosyası ile birlikte teslim edilecektir. Türkçe olmayan 

prospektüsler/kullanma kılavuzu değerlendirmeye alınmayacaktır. 

        

 

 

EK: 

- Teknik Şartname 

- Birim Fiyat Teklif Mektubu 

- Birim Fiyat Teklif Cetveli 

- Birim Fiyat Sözleşme 

NOT: 

-Verilen tekliflerde ürünlerin SUT ve UBB/ÜTS kodları belirtilecektir. 

https://ispartasehir.saglik.gov.tr/


 
 

  

 


