ÖN YETERLİK İLANI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
[Sıvı Kromatografi-Kütle/Kütle Spektrometre Cihazı] alımı, 4734 Sayılı KİK 3/f (2003/6554 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 19. maddesi) gereğince Belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön
yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2019/165519
1-İdarenin
a) Adresi
: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü Selimiye Mh. Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar /
İSTANBUL
: (0216) 418 96 16 / 1662-1663 - (0216) 418 96 20

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
: bapihale@sbu.edu.tr
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının : www.sbu.edu.tr/Duyurular ve idare ilan panosu
görülebileceği internet adresi (varsa)
2-Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Sıvı Kromatografi Kütle/Kütle Spektrometre Cihazı
Mal Alımı

b) Teslim [yeri]
c) Teslim [tarihi]
3-Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer

: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi KBRN Ana Bilim Dalı
Başkanlığı
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 gün içinde mal
teslim edilecektir.
: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati
: 24/04/2019 Çarşamba günü saat 14:00
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar
odasından, davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,
davet tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı
beyannamesi,
4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de
sunmak zorundadır
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İstekliler; teklif edecekleri cihazın mevzuatı gereği olması gereken kalite standart belgelerinden
(TSE/CE/FDA vb. gibi) hangisine sahip ise bu belgeyi ön yeterlilik dosyası ile birlikte sunacaktır.
4.3.2. İstekli, teklif ettiği Cihazla ilgili üretici tarafından hazırlanan katalog veya tanıtım dokümanlarını ön
yeterlilik dosyasına eklemek zorundadır. Başka bir dilde sunulan katalog veya tanıtım dokümanlar onaylı Türkçe
tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. İstekli, cihaz ile ilgili teknik özellikleri cihazın bu
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katalog ve dokümanları üzerinde veya katalog ve dokümanların onaylı Türkçe tercümeleri üzerinde, teknik
şartnamedeki maddelere karşılık gelecek şekilde işaretleyerek gösterecektir.
4.3.3. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./10. md.) İstekli firma kuracağı sistemin/cihazın/cihazların hangi marka,
model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerinin sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen
şartnameye uygunluk belgesini teklif dosyasında mutlaka verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli
kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Şartname
uygunluk belgesinde verilen cevaplar firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların
hangi sayfa ve satırında olduğu şartnameye uygunluk belgesinde yazılacak, yerli ürün olması halinde orijinal
katalog üzerinde, ithal ürün olması halinde ise orijinal ve orijinaline uygun düzenlenmiş Türkçe katalog üzerinde
açıklanarak şartname maddesi yazılıp işaretle belirtilecektir. Orijinal doküman, prospektüs veya kataloglarda
gösterilemeyen Teknik Şartname maddeleri için üretici/ithalatçı firmanın beyanı sunulacak ve istenmesi halinde
demonstrasyonda bu hükümler gösterilecektir. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı"
ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. (Teknik Şartname Uygunluk Belgesi)
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Bu madde boş bırakılmıştır.
5. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin
teklif verilen kısmında/kısımlarında %15(Yüzde On beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı
teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı
belgesini/belgelerini sunması zorunludur.
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100,00 (Yüz) Türk Lirası
ve ihale dokümanı bedelsiz olarak aynı adresten satın alınabilir.
6.2. (Değişik: 19.06.2018-30453/m RG/ 10. md., yürürlük:19.07.2018) Ön yeterliğe başvuracak olanların ön
yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Selimiye Mh. Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar / İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
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