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43.2. l§teklinin tekliii kap§ımındı sunmı$ ger€litiği tcknlk şırtnımede belirtil€n aşağıdaki belgel€rI

*Teklifedilen tarama hücre setlerinin antijen içeriği kutu içerisinde bulıman "hücre paneli antijerı tablosu"nun

orjina| bir örncği ihale dosyasına konularak beyan edilecektir. *Listede otomatik sistem Le Jel / kolon

Santrifügasyoniaşlığı altı;daki tüm kalemler birlikte değerlendiri|ecektir. Teklifedilen bütün cihazlar. kanlaI

ve sarf rıa|remeleri a'ynı marka olmalıdır. AlT ıı marka olınayan kit ve sarfmalzeme|erin cihazlar ile uyumIu

çalışması gerckmekteiir. Uygunluk göstergesi olarak validasyon bclgeleri ihale dosyasında sunulma|rdır.
ıcihrzıar-kuııanıc, taraf,ndan herhangi biı müdahaleye gcrek kalmadan test prosedürlerinin gerekirdiği; tiim

test süspanŞiyonlannın hazırlanması. pipetlenmesi, inkübasyon gerektiren testlerin; iizerindç bulunan iıkübatöı

,le iıkiilç edilmçsi ve daha sonra santrifujlenmesi ıe okurıması gibi tiim işlemleri tam otomatik olaıak

yapmalıdır, Cihazlaı, kitler ve sart'ırıatzemeleri ya ayru marka olmalı veya t-arklı marka ise cilıaz ile ulıımlu

çaiışabitmelidir. Uygunlü göstergesi olarak. validasyon belgeleri ihale dosyasında suııulmahdır.

S.Ekonoınik açıdan en avantajlı teklifsadece fiyat esasına göre belirleneçekıir,

6. İhale yerli ve yabancı tiim İstekli|ere açık olup yerli malü aeklifeden i§tekliye ihalenin tamamlnda o/o l5 (Yiİde

on beŞ) oranmda fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. ihale dokiıman ının göriilmesi:
7.1. ihaIe dokümanı. idarenin adrcsinde görü|ebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların iha!İ doküınanını EKAP iizerinden e-iırza kullanarak indiımeleri

zorunluduı.
İ. Teklifler, ihale tarih ve şaatine kadar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağ.Uyg.ve

A§. Merkgzi (Hastane) Birimi Satınalma Sewisi Meşe liİ/Eskişehir adıesine elden teslim edilebileceği gibi, a}T

adTese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalem_kalemleri için teklifbirim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. lhale sonucu,

ücrine ihale yapılan istekliyle hgr bir rrıal kalemi miktan ilç bu mal kalemteri için teklifedilen birim fiyatların

çurp,., ,onucu buırnan toptam bedel iterinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır,

Bu ihaledç. kısmı tçklif veritebilir.
l0. istçklileı tekIifcttikleri bedelin %3'ünden az oImamak üzerc kendi belirleyecekleri futarda geÇici tgminat

veırceklerdir.
l l. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihaIe tarihinden itibaren t20 (yiizykmi) ıakvim günüdür.

l2. Konsorsiyunı olaıak ihaleye ıeklif verilemez.
13. Bu ihalede elcktronik eksiltme yapılmayacaktır.

l4, Diğer hu§uslır:
ihale, iianunu! 38 inci madıiesinde öngörülen açıklama istennıeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

iizerinde bırakrlacaktır.
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Üç Boyut|u Metal Toz Yataklı Lazer Ergitm9 Si§temi atıml 4734 saylı l(amu ihale Kaoununun 19 uıcu
maddeiine göıe açık ihale usulü ile ihate edilec€ktt. ihaleye ilişkin ayıntılı bilgiter aşağıda yer almaktadıı

İhıle Kıyıt Numıra3ı : 202|l22497t

1-İürenin
a) Adresi : Yeni Şehiı Mahatlesi Kardeşleı 7/l Sivas Merkez/Sivas

b) Telefon ve fak§ numarast : 3462191398 - 3462l9l678

c) Elektronik Posta A&esi : imid@sivas.edu.tr

ç) İhale dokümanrnın göriilebileceği ; hnpsy'iekap.kik. gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)

Üç Bolııtlu Metal Toz Yataklı Lazeı Ergitme Sistemi- l Adet
Aynntılı bilğye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunaı
idari şartnarneden ulaşılabilir.

K
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a) Niteliği. türü ve miktarı



KAMU İHALE BÜLTENi
MAl ALıMl irıaı-ıı-r,ni süLrnı-i

19 NİSAN 202t - Sayı 4345

b) Teslim yeri Siva^s Bilim ve Teknoloji Ünivesitesi Rektöılüğü İleri Alqsınlar
Üretim Merkezi (Ahınet Turan Gazi osB Mah. l0, Sokak No:2
iŞGEM D-ı 2 Merkersiva§)
Sözleşmenin imzalandığı tarihıe işe başlanatak ve §isteınin teslimi
4 ay içinde yapllacaktır.

c) Teslim taTihi

3- ihaıenin
a) Yaprlacağ] yer ; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali tşler

Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve saati : 17.05.202l - t4:00

4. ihaIeye katıtabiıme şartlan v€ istenilen beıgeler ıle yeterıik değerlendirme§inde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeleı:
4.1.2. Teklif vermeye ye&ili olduğunu gösteren imza beyannam€si veya imza sirküleri;
4.1.2.t. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imıa beyannamesi,
4.1.2.2_ Tiizel kişi olması hatinde, ldari ŞartDame ekinde yer alan Tiizel Kişilerde ortakllk Bilgilerine ve

Yönelimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Göstefir Belge ile tiizel kişiliğin noter tasdikli irnza sirktileri,
4.1.3. Şekli ve içeIiği İdari Ş8rtnamede belirlenen teklifmektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnaınede beliılenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımln tamamı veya bir kıŞml alt yiikleniçilere yaptınlamaz.

4.2. Ekonomik ve mali y€teıliğe llişkin betgeler yc bu belgelerin taşıması gerekeo kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin €dil€cek belgeler

Teklifediten bedelin oz l0 dan az olmamak iizerg istgkli tarafindan belir]enecek tutarda bankalar nezdindeki

kullarulmamış nakdi kedisini veya gayıinakdi kredisini ya da iizerinde kısıtlama bulıınmayan mevduatınr
gösterir banka refeıans mekfubu,
Bu kIitgr mçvduat vt kçdi tuta.ları toplanmak ya da birdeıı fazla ban]<a r9feİans mektubu sunularak
sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinio ihalenln yıpıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sotru bilınçosu yeya eşd€er belgeleri:

a1 ilgili mevzuau uyannca bilançosunu yayırrılatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilarıçosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığıru gösteren böIümlerini,
b) itgili mevzuatı uyarınca bilançozunu yaylrnlatma zorunluluğu o1mayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun gerekli kiterlerin sağlandığml gösteren tİilümletini ya da bu kiterlerin sağlandığıru gö§tefınek

üzeıe yeminli mali ünüşavir veya serbtst muhasebeci mali müşavir taraflndan standart forma uygun olarak
düzenlenenbelgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen vaıhklarlkısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklaT/toplam aktif) en az 0,15 ohnası,
c) Kısa vadeli balıka boıçIannın öz kaynakiara oranının 0,50'd€n küçük olması ve beliftilen iiç kritğrin birlikte
sağlanması zorunluduı.
Yukanda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlat, son iki yıla ait beIgelerini sunabilirler, Bu
takdiıde, son iki yılın paıasal tutarlarınrn oıtalamast üzerinden yeterlik kıiterlerinin sağlanıp sağlanmadığına
bakılır.

4.3. Me§lekl ve Teknik yet€r|iğe ilişkin belgeler ve bu belgel€rin taşıma§r gereken kriterler:
4.3.1. Yetkiu satıcılığl veya imalıtçllığı gösteren belgeler:
a) İmalakı ise imalatçı otduğunu gösteren belge veya belgeler.
b) Yetkili satıçı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren telge yeya
belgeler,
c) Türkiye'de seıbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarrdaki belgeterden biıiyle birliiıe sunduğu serbesl
bölge faaliyet belgesi.
ısteklilerin yukanda sayıian belgeleıden, kendi durumuna uygun belge veya belge|e sunması yeterli kabul
edilir, isteklinin imalatçı olduğu aşağtdaki belgeler ile tevsik;dilir.
a) Aday veya istekli imaıatçl js€ imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleı;
l- İstekli adına diizenlenmiş sanayi sicil belgesi
2- Isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş kapasite raporu,
3- Adayın veya isteklinin kayüth olduğu meslek odası tarafindan aday veya istekli adına diizenlenen İmalat
Yetelik Belgesi,
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+ istek]inin kayıtlı olduğu ıneslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklifetliği mallara ilişkiıı
Yerli Malı Belgesi,
b) İsteklinin, yetkili sat,cl veya yetkili temsilçi olması durumunda:
J-Yurt içinde üretimi yapılan malzemeler için, üretici firma tarafindan istekli adına diizenlenmiş yetkili saİcl ya

da yetkili temsilci belgesi.
2- Yurt dışından temin edilecek malzemeleı için;
3- Üretici firma veya distribütör firma tarafiİıdan isteldi adına diizenlenmiş yetkili satıcı ya da yetkili temsitci

beIgesi,
c) Aday veya istekli Tükiye 'de seıtıest bölgeterde faaliyet gösteriyor i§e;

1- Türkiye'de serbest bölgelerde thaliyet gösteriyor i§e rukandaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest

bölge fhaliyet belgesinden kendi durumurıa uygun olanı

4.3.2. Tedarik edlIecek malların numuneleri, kıtalogları, fotoğraltan ile aeknık şartnameye cevıpıarr ve

açıİlımaıarı içeren doküman:

t- İsteklilef tarafından, teklifedilecek sisteme ilişkin teknik özellikler içerk katalog/ broşiir/çizim vb. belgeleri

teklif dosyası kapsamında sunacaklardır.
2- istekliler larafından. ıeklifedilecek sistem teknik Şarlmamesinin her maddesine ceı'ap verilecektir.

(Evet/Hayır- U ygurı./U ygun Değil)

S.Ekonomik açıdan en avantajlı tekliffiyatla bfulikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınaİak beliIlenecekti.

En ekonomik teklifaşağıdaki puanlamalar dikkate alınarak belirlenecekriı. Her firma için puan hesaph teklifleı
aşağıdaki formülle hesaplanacak ve "En Ekonomik Tektif'değeri için puan hesaplı tekliflel baz alınacaktır.

(Teklif x Topladığ Puan)

Değerlendiıme Fiyatı : Teklif -
l00

ihazın inşa alanının 12.000 ile l4.999 mID2 arasında olması 1

8cihaz]n inşa alanln]n l5.000 ile l7.999 mm2 aıasında olması

Cihazın in§a alanının l8.000 ile 20.999 mm2 arasırda olması l2

ün inşa alanınrn 21.000 ile 23.999 mnı2 arasında olması l6

Cihiızın inşa alanının 24.000 mm2 ve iizerinde olması 20

()m ek Hesaplama;
A tirması "Üsttin Teknik Özelliklcr"'deıı 12 puaı almış ır 1.000.000 TL teklif vermiştir.

B firması ise "Üstiin Teknik Özelliklei"den Puan alamamış Ye 900.000 TL teklif vermiştir.

Değerlendirme Formüliine göIe A fırmasrnln değerlendirme fiyatı 880.000 TL, B Firmasırun değerlendirme

fiyan ise 9o0.ooo TL olacaktır. Bu ıredenle A firmasının teklifi kabul edileçektiı.
6. İhale yelli ve yabancı tüm isteklileıe açıIrtır.

7. ihale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokiimanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. ihaleye teklifverecek olanlann ihale dokiimanınt EI(AP üzerinden e-inza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Tekli{ler, ihale ıarih ve saatine kadar Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüsj idari ve Mali işler

Daire Başkanllğı adresioe eldçn teslim edilebileceği gibi, aynı adrcse iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir,
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklifbirim fiyatlar iiz€rinden veİeceklerdi. Ihale sonucıı,

iizerine ihale yapılan istekliyle her bir mat kalemi rniktan ile bu mal kalemleri için teklifedilen birim fiyatların

çaıplmı sonucu bulunan toplam bedel iizerinden birim fiyat sözleşme imzalanacakııı.
Bu ihatede, işin tamamı için teklifverilecektir.
l0. istekliler teklilettikleri bedelin %3'ünden az olınamak iizere kendi belirleyecekleri futarda geçici temioat

vereçeklerdir.
l t. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

! 2. Konsorsil,rım olarak ihaleye teklif verilemez.
l3. Bu ihalede elcktıonik eksiltme yapılmayacaktır.
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l Üstiıtr Teknik ozeılik |Puın:

|İnşa alt plakalarının (substrate plates) minimum 200"C'ye kadar 
1

|ısıtılma özelliğiniıı olması
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AYl,Al,YA BUYUKsEHlR Bl]LE lYESl PARK vl] cELER D.{tRf st rııııĞı
Viyol, İnsert, Plastik Üretim Saksısı ve Plastik Kasa Malzemeleri Satın Allmı alıınr 4734 sayılı Kamu ihale

Kanununun 19 uncu maddesine göre aç* ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrınhll bilgiler aŞağlda

yer almaktadır:

ihale Kaylt Numarası | 207u224a5a

l-İdarenio
a) Adresi : Yüksek Alan Mah. A.Mendeıes Bulv. 20 07310 MulaFaş'Antaıya

b) Telefon ve faks numalası :2422495330 -

c) Elektronik Posta Adresi : cidohacioglu@gmail.com

ç) ihaledokiiınanınıngörülebileceğ ; https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
intemet adre§i (varsa)

2-ibate konu§u malrn
a) Niteliği, tiirü ve miktan

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

4 kısım ve toplam 7 kalemden oluşaı Viyol, İısert. Plasdk Üretinı
Saksısı ve Plasıik Kasa Malzemçleri Satın Alırru İşi Olup.
Ayrınt!lı bilgiyt EKAP'ta yer alan ihale dokümaot içindç bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

Malzemelerin teslimi Antalya Büyiikşehir Belediyesi Park ve

Büçeler Dairesi Giirsu Yerleşkesi malzeme depolarna yapülacaktır

İşe başlanıa tarilıinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içeİisinde
sözleşme konusu mallaatn tamarnr teslim edilecektir,

3- İha|enin

a) Yapılacağı yğ : Antalya Biiyüşehir Belediyesi 4. Kat İlıale Salonu-Yüsek Alan
Mah. A.Mendere§ Bulv. No:20 073l0 AntalyaMuratpaşa

b)'I'arihi ve saati ; 04.05.202l - l l:00

4. İhaley€ kahlabilme şartları Y€ i§teniıen belgeler ile y€terıik değerlendirmesinde uygulınacak kriterler;
4.1. ihaltye kablma şartlan ve i§tenilen belgeler:
4,1.2. 'l'eklif ı,ermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirhileıi;
4.1.2.1. Gcrçek kişi olmast halinde, noteı tasdikli irnza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olma§ı halinde, idari Şartname ekinde yel alan Tüzel Kişileıdc ortaklık Bilgilerine ve
Yönetjmdeki Görevlilçre ilişkin son Duumu Cösterir Belge ile tiizel kişiliğin noter tasdikli imza sirkiileri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mçkfubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnaoıede belirlenen geçici temiıat.
4.1.5 İlıale konusu allmın tamanır veya bfu kısrıu alt yüklenicilere yapnnlamaz.

4.2. Ekonomık ve mııi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafüdan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kiter belirtitrnemiştiİ.

4.3. Mcsleki ve Teknlk y€terliğ€ ilişk|n belgeler ve bu be|gelerln taşıması g€reken krlİerler:
İdare taıafindan mesleki ve telnik yeterliğe ilişkin kiter beliılitrnemiştir.
S.Ekonomik açıdan eı avanıajlı teklifsadece fiyat esasura göre belirlenecektir.
6.Ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıknı.
7. ihale dokiimanını n görülmesi;
7.1. Iia]e dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
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14. Diğeİ husu§lar:
ihale, İanunun 38 inci maddesinde öngörülen açılrlama istenmeksizin ekonomik açıdan en avarrtajlı teklif
iizerinde b!rakllacaktır.


