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6. İhale yerli ve yabancı tüm  isteklilere açık olup yerli malı te k lif  eden istekliye ihalenin tam am ında %  15 (yüzde 
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınması:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY  (Türk Lirası) karşılığı H astane Satm alm a Birimi 
adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye tek lif  verecek olanların ihale doküm anını satın alm aları veya EK A P üzerinden e-im za kullanarak 
indirm eleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İK ÇÜ  A tatürk Eğitim  ve A raştırm a H astanesi Satınalm a Birimi 
253 Sk. No: 143 Basınsitesi /K arabağlar/ İzm ir adresine elden teslim  edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıy la da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, m al kalem -kalem leri için tek lif birim  fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem i miktarı ile bu mal kalem leri için tek lif edilen birim  fiyatların 
çarpım ı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden birim  fiyat sözleşm e im zalanacaktır.
Bu ihalede, işin tam am ı için tek lif verilecektir.
10. İstekliler tek lif ettikleri bedelin % 3 ’ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tu tarda geçici tem inat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirm i) takvim  günüdür.
12. K onsorsiyum  olarak ihaleye tek lif  verilem ez.
13. Diğer hususlar:
İhale, K anunun 38 inci m addesinde öngörülen açıklam a istenm eksizin ekonom ik açıdan en avantajlı tek lif 
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltm e yapılacaktır.

İDARİ VE M ALİ İSL E R  DAİRE B A ŞK A N L IĞ I Y Ü K SEK Ö Ğ R ETİM  K U R UM LAR I Y O Z G A T  
BOZOK Ü NİV ERSİTESİ

Tanap Projesi K apsam ında 9 K alem  Laboratuvar Cihaz ve M alzem esi alımı 4734 sayılı K am u İhale K anununun 
19 uncu m addesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:

İhale Kayıt N um arası : 2018/687457

41
L A B O R A TU V A R  C İH A Z VE M A LZEM ESİ SA TIN  A L IN A C A K T IR

1-İdareniıı

a) Adresi A tatürk Yolu 7. Km B ozok Ü niversitesi E rdoğan A kdağ K am püsü 
66200 M erkez Y ozgat M erkez/Y ozgat

b) Telefon ve faks num arası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale doküm anının görülebileceği 
internet adresi (varsa)

3542421078 -3542421084

idari.m ali@ bozok.edu.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EK A P/

2-İlıale konusu malın
a) N iteliği, türü ve m iktarı Laboratuvar C ihaz ve M alzem esi Alım ı

A yrıntılı bilgiye E K A P’ta yer alan ihale doküm anı içinde bulunan 
idari şartnam eden ulaşılabilir.

Y ozgat B ozok Ü niversitesi M ühendislik-M im arlık  Fakültesi 
D ekanlığı/ M akine M ühendisliği Bölüm  B aşkanlığı

1- E lektrom ekanik Ü niversal Test Cihazı - 180 takvim  günü
2- Y orulm a Test Sistem i - 180 takvim  günü 3- M asaüstü Freze 
M akinesi -3 H afta (21 Takvim  günü) 4- M asaüstü Torna M akinesi - 
3 H afta (21 Takvim  günü) 5- U ltrasonik K alınlık  Ö lçm e C ihazı -
3 H afta (21 Takvim  günü) 6- U ltrasonik M uayene Cihazı - 3 Hafta 
(21 Takvim  günü) 7- O tom atik Z ım paralam a/Parlatm a Cihazı - 
10 H afta (70 Takvim  günü) 8- Ç entik D arbe M akinesi -12 H afta 
(84 Takvim günü) 9- A nkastre Tip D önel Eğm eli Y orulm a M akinesi 
-5 H afta (35 Takvim  giinü)

b) Teslim  yeri

c) Teslim  tarihleri
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3- İhalen in
a) Y apılacağı yer : Y ozgat Bozok Üniversitesi E rdoğan A kdağ K am püsü İdari ve M ali 

İşler D aire Başkanlığı 

: 25.01.2019 - 14:00b) Tarihi ve saati
4. İhaleye katılabilm e şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirm esinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. T ek lif verm eye yetkili olduğunu gösteren im za beyannam esi veya im za sirküleri;
4.1.2.1. G erçek kişi olm ası halinde, noter tasdikli imza beyannam esi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetim indeki görevlileri belirten son durum u gösterir T icaret Sicil G azetesi, bu bilgilerin tam am ının bir T icaret 
Sicil G azetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere ilgili T icaret Sicil G azeteleri veya 
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli im za sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen tek lif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici tem inat.
4.1.5  İhale konusu alım ın tam am ı veya bir kısm ı alt yüklenicilere yaptırılam az.
4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyim ini gösterm ek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olm ası halinde, Türkiye O dalar ve B orsalar B irliği veya serbest m uhasebeci, yeminli
mali m üşavir ya da serbest m uhasebeci mali m üşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 
standart form a uygun belge,
4.2. Ekonom ik ve m ali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşım ası gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan tem in edilecek belgeler
T eklif edilen bedelin %  10 dan az olm am ak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki 
kullanılm am ış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlam a bulunm ayan m evduatını 
gösterir banka referans m ektubu,
Bu kriter m evduat ve kredi tutarları toplanm ak ya da birden fazla banka referans m ektubu sunularak 
sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıld ığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayım latm a zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölüm lerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayım latm a zorunluluğu olm ayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölüm lerini ya da bu kriterlerin sağlandığını gösterm ek 
üzere serbest m uhasebeci, yem inli mali m üşavir veya serbest m uhasebeci m ali m üşavir tarafından standart 
form a uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olm ası,
b) Ö z kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam  aktif) en az 0,15 olm ası,
c) K ısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0 ,50’den küçük olm ası ve belirtilen üç kriterin birlikte 
sağlanması zorunludur.
Y ukarıda belirtilen kriterleri b ir önceki yılda sağlayam ayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalam ası üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanm adığına 
bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın  ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki y ıla  ait yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölüm lerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunm ayanlar, iki önceki yıla ait 
belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik  kriterini sağlayam ayanlar ise iki önceki yılın  belgeleri ile üç 
önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durum da, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalam ası 
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanm adığına bakılır.

4.3. M esleki ve T eknik  yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşım ası gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim ini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren b ir sözleşm e kapsam ında kesin kabul işlem leri tam am lanan ve tek lif edilen 
bedelin % 40 oranından az olm am ak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim ini gösteren 
belgeler veya teknolojik  ürün deneyim  belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya im alatçılığı gösteren belgeler:

a) İm alatçı ise im alatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili tem silci ise yetkili satıcı ya da yetkili tem silci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
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c) T ürkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest 
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durum una uygun belge veya belgeleri sunm ası yeterli kabul 
edilir. İsteklinin im alatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik  edilir. 
a-İsteklini im alatçıolm ası durum unda;
1- İstekli adına düzenlenm iş Sanayi Sicil Belgesi
2- İsteklinin üyesi olduğu m eslek odası tarafından istekli adına düzenlenm iş K apasite Raporu,
3-A dayın veya isteklinin kayıtlı olduğu m eslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İm alat 
Yetelik Belgesi,
4- İsteklinin kayıtlı o lduğu m eslek odası tarafından istekli adına düzenlenm iş ve tek lif  ettiği m allara ilişkin 
Yerli M alı Belgesi,
b-İsteklinin, yetkili satıcı veya yetkili tem silci olm ası durum unda,
1-Yurt içinde üretim i yapılan m alzem eler için, üretici firm a tarafından istekli adına düzenlenm iş yetkili satıcı ya 
da yetkili tem silci belgesi,
1- Yurt dışından tem in edilecek m alzem eler için;
3-Üretici firm a veya distribütör firm a tarafından istekli adına düzenlenm iş yetkili satıcı ya da yetkili tem silci 
belgesi,
c- T ürkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest 
bölge faaliyet belgesinden kendi durum una uygun olanı

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım  ve on anm a ilişkin belgeler:

İstekliler teklifleri kapsam ında tek lif ettikleri ürünlere ait ilgili bakanlık yada kuruluşlardan alınm ış Satış 
Sonrası H izm et Y eterlilik Belgesi veya TSE H izm et Y eterlilik Belgesinde birisini sunacaklardır. Satış Sonrası 
H izm etler Y önetm eliğinin eki listede yer alm ayan ürünler için ise, isteklinin bu durum u belgelendirm esi 
halinde söz konusu belge yeterlilik  kriteri olarak aranm ayacaktır.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

C ihazlara ait teknik şartnam elerde belirtilm iştir.

4.3.5. Tedarik edilecek m alların num uneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnam eye cevapları ve 
açıklam aları içeren doküm an:

1-T ek lif edilen cihazların  teknik şartnam esinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etm ek am acı ile ayrıntılı 
teknik bilgilerin yer aldığı orjinal kataloglar sunulacaktır. Bu kataloglar üzerinde teknik şartnam ede belirtilen 
m addeler ayrı ayrı belirtilecek ve teknik şartnam edeki madde num arası yazılarak işaretlenecektir. Teknik 
şartnam ede talep edilen ancak orjinal kataloglarda belirtilm eyen m addelerin belirtilm em e gerekçesi ayrıntılı 
olarak tek lif zarfı içeresinde kom isyona sunulacaktır. K atolagların Türkçe dışında bir dille hazırlanm ış olm ası 
durum unda ayrıca Türkçeye çevrilm iş olan örneğide sunulacaktır.
2-İstekliler tarafından teknik şartnam eye uygunluk belgesi sunulacaktır. Şartnam e sıra num arasına göre evet- 
hayır, okundu-anlaşıldı ifadeleri yerine her m addeye ayrıntılı cevap verilecek ve istekli tarafından ilgili 
belgenin her sayfası kaşelenip im zalanacaktır. A yrıca teknik şartnam eye uygunluk belgesinde cihazın m arkası 
ve modeli belirtilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. K am u veya özel sektöre yapılan her türlü laboratuvar cihazları ve/veya m alzem eleri satış işi benzer iş 
olarak kabul edilecektir.
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı tek lif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm  isteklilere açık olup yerli malı tek lif eden istekliye ihalenin tam am ında %  15 (yüzde 
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY  (Türk Lirası) karşılığı Y ozgat B ozok Ü niversitesi 
Erdoğan A kdağ K am püsü İdari ve M ali İşler D aire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye tek lif verecek olanların ihale doküm anını satın alm aları veya EK A P üzerinden e-im za kullanarak 
indirm eleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Y ozgat Bozok Üniversitesi E rdoğan A kdağ K am püsü İdari ve M ali İşler 
Daire Başkanlığı adresine elden teslim  edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü  posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, m al kalem -kalem leri için tek lif birim  fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem i miktarı ile bu mal kalem leri için tek lif  edilen birim  fiyatların 
çarpım ı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden birim  fiyat sözleşm e im zalanacaktır.
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Bu ihalede, kısmı tek lif verilebilir.
10. İstekliler tek lif ettikleri bedelin % 3 ’ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tu tarda geçici tem inat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin  geçerlilik  süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim  günüdür.
12. K onsorsiyum  olarak ihaleye tek lif verilem ez.
13. Diğer hususlar:
İhale, K anunun 38 inci m addesinde öngörülen açıklam a istenm eksizin ekonom ik açıdan en avantajlı tek lif 
üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltm e yapılm ayacaktır.
İhale kom isyonu tek lif  edilen cihazların teknik şartnam eye uygunluğunu teyit etm ek am acı ile isteklilerden 
D em onstrasyon isteyebilir. D em onstrasyon istenm esi durum unda demo ile ilgili detay lar ihaleden sonra 
isteklilere ayrıca bildirilecektir.

42
L A B O R A TU V A R  M A LZEM ESİ SATIN A L IN A C A K T IR

M UŞ İL SA Ğ LIK  M Ü DÜ RLÜĞ Ü  SA Ğ L IK  BAK AN LIĞ I BAKAN Y A R D IM C IL IK LA R I

2 K ısım  Laboratuvar M alzem esi A lım ı alım ı 4734 sayılı K am u İhale K anununun 19 uncu m addesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortam da EK A P üzerinden alınacaktır. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alm aktadır:

IKN

1-İda renin

a) Adı

b) Adresi

c) Telefon ve faks numarası 

ç) E lektronik Posta Adresi

d) İhale doküm anının görülebileceği 
adres

e) İhale doküm anının görülebileceği / 
görülüp e-im za kullanılarak 
indirilebileceği internet adresi

: 2018/691533

: M uş İl Sağlık M üdürlüğü Sağlık B akanlığı Bakan Y ardım cılıkları 

: M urat Paşa M ah.Eski C ezaevi Cad. İl sağlık M üdürlüğü Kat:3 
49100 M erkez M uş M erkez/M uş 

: 4362121010-4362122068  

: sagliksatinalm a@ gm ail.com  

: https://ekap.kik.gov.tr/EK A P

: https://ekap.kik.gov.tr/EK A P/

2-İhale konusu isin/alım ın
a) Adı

b) N iteliği, türü ve m iktarı

c) Y apılacağı/teslim  edileceği yer 

ç) Süresi/teslim  tarihi

: 2 K ısım  Laboratuvar M alzem esi Alımı

: 2 Kısım Laboratuvar M alzem esi Alım ı 
A yrıntılı bilgiye E K A P’ta yer alan ihale doküm anı içinde bulunan 
idari şartnam eden ulaşılabilir.

: B ulanık D evlet H astanesi M alazgirt D evlet H astanesi Varto Devlet 
H astanesi H asköy D evlet H astanesi

: Sözleşm e im zalandığı tarihten itibaren m allar, ilgili hastanenin yazılı 
talebi doğrultusunda peyderpey ve/veya toplu olarak vereceği 
siparişlere istinaden teslim  edecektir.

3-İhalenin
a) İhale (son tek lif verm e) tarih ve saati

b) e-anahtar gönderm e zam an aralığı

c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat 

ç) İhale kom isyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilm e şartlan  ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirm esinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilm eleri için e-teklifleri kapsam ında standart form a uygun tek lif  m ektubu ve

11.01 .2019- 10:00

11.01.2019 10:00 - 11.01.2019 14:00

11.01.2019- 14:00

İl Sağlık M üdürlüğü İhale Toplantı Salonu
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