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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliği

.
Sayı : E-72300690-949
Konu : Zeyilname - 2022-2023 Yılı 20

Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi

ZEYİLNAME

Hastanemiz tarafından 01.12.2022 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan 2022/1120508 İKN’li
2022 Yılı Çocuk Hastanesi, Odyoloji Ünitesi, KVC ve Kadın Doğum Ameliyathanesi, Çocuk Yanık ve
Yenidoğan Yoğun Bakım, Organ Nakli Birimi 20 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesinin,

İdari Şartnamenin Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ana
başlıklı,
7.5.6. maddesi, “Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb. istenmişse veya
benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap
veya benzeri belgeler birinci oturum sonrasında teklif sunan isteklilerden "Beyan edilen bilgileri tevsik
eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir.
Verilen süre içerisinde Numune ve/veya Katalog veya benzeri tanıtım materyali, Ana Tıbbi Sarf
Ambarına Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir. Numune/Katalog Teslim
Tutanağı 3 (üç) nüsha düzenlenerek 1 nüshası isteklide kalacak, 1 nüshası numune/kataloğu teslim alan
kişide kalacak, 1 nüshası da Satınalma İhale Birimi'ne teslim edilecektir.” şeklinde,

7.7.1. maddesi, “Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb. istenmişse veya
benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap
veya benzeri belgeler birinci oturum sonrasında teklif sunan isteklilerden "Beyan edilen bilgileri tevsik
eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir.
Verilen süre içerisinde Numune ve/veya Katalog veya benzeri tanıtım materyali, Ana Tıbbi Sarf
Ambarına Numune/Katalog Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim edilecektir. Numune/Katalog Teslim
Tutanağı 3 (üç) nüsha düzenlenerek 1 nüshası isteklide kalacak, 1 nüshası numune/kataloğu teslim alan
kişide kalacak, 1 nüshası da Satınalma İhale Birimi'ne teslim edilecektir.” şeklinde,

Sözleşme tasarısının 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi ana başlıklı;
10.3.1. maddesi “Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir.
Gerektiğinde elden, posta yoluyla veya KEP üzerinden yapılacaktır) doğrultusunda teknik şartnamedeki
hususlar göz önünde bulundurularak, kısmi kabul şeklinde 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır.
Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse 180'nci (yüzseksen) gün kalan malların tamamını, Hastanenin
yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. ” şeklinde,

Madde 44 - Diğer hususlar ana başlıklı 44.1. maddesi; “İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerini; Sosyal
Güvenlik Kurumunca duyurulan yöntemlerle ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan Tıbbi
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Malzeme Başvuru Kılavuzu kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 listelerindeki (Ek:
RG- 26/11/2016- 29900/ 11 md. Yürürlük: 01/12/2016) (Ek-3/C listeleri hariç) tıbbi malzeme alan
tanımlarına (SUT kodlarına), küresel ürün numarası (barkod) bazında tanımlamış olmalıdır. SUT kodları
MEDULA sisteminde işlem tarihinde tanımlı olmayan tıbbi malzemelerin bedelleri Sosyal Güvenlik
Kurumunca karşılanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan duyurular
çerçevesinde isteklilerin teklif etmiş olduğu ürünlerin tıbbi malzeme alan tanımlarına uygun olması
gerekmektedir. İhalenin herhangi bir aşamasından ödemeye kadar geçecek sürede ürün eşleşmesinde
oluşabilecek sorunlarla ilgili olarak idarenin oluşabilecek maddi kayıplarıyla ilgili her türlü sorumluluk
yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca kullanılmış olan malzemelerle ilgili herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme alınamayan malzemelerin bedelleri
yüklenicilerin hakedişinden kesilecektir. İstekliler SUT kodu olmayan malzemeleri Birim fiyat teklif
cetvelinde belirtmelidir.

44.2. maddesi, “Sarf malzeme kullanımından dolayı cihazlarda oluşabilecek her türlü arızadan yüklenici
firma sorumlu olacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki değişiklikler nedeniyle ihale tarihimiz 05/12/2022 Saat 10:30’a ertelenmiş olup; İdari
şartnamenin 26.3 maddesindeki Geçici Teminat mektuplarında geçerlilik tarihi en az 03/05/2023 olarak
değiştirilmiştir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

İhale Yetkilisi
Doç. Dr. Emre ADIGÜZEL

Koordinatör Başhekim Yardımcısı
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