
 

MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI WEB SĠTESĠNDE YAYINLANAN ĠHALE ĠLANI 
ĠĢin Adı : Girne Asker Hastanesi BaĢtabipliği için Laboratuvar Test 

 Kitleri Alımı 2 (Ġki) Kısım 52 (Elli iki) Kalem 

Ġhale Usulü : 2004/8030 Sayılı BKK 8/B Md. (Pazarlık Usulü) 

Ġdare Adı : K.T.B.K. K.LIĞI ĠHALE KOMĠSYON BAġKANLIĞI 

Adres : K.T.B.K. K.LIĞI GĠRNE/KKTC 

Telefon : 03928153500-03-04-05 

Elektronik Posta Adı : rersoy@kkk.tsk.tr  

Malın/Hizmetin Niteliği ve Türü : Tıbbi Malzeme alımı 

Malın/Hizmetin  Miktarı : 2 (Ġki) Kısım, 52 (Elli iki) Kalem 

Mal/Hizmetin Teslim Yeri : TaĢınır (Tük.) 762 Mal Saymanlığı Deposu/Girne/KKTC 

Mal/Hizmetin Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim 

 günü içinde malzemeler teslim edilecektir.  

Ġhale Yeri : K.T.B.K. K.lığı Ġhale Komisyon BaĢkanlığı Girne/KKTC 

Ġhale Tarihi : 23.06.2021  10:00 

ĠĢin Yapılacağı Yer : Ġdari Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim 

 günü içinde malzemeler teslim edilecektir. SözleĢmenin 

 süresi 730 (Yedi yüz otuz) takvim günü olacaktır. 

Ġhale ile ilgili diğer açıklamalar :  

1. TaĢınır Mal ĠĢlem Belgesi Girne Asker Hastanesi Tük. TaĢ. 762 Mal Saymanlığınca tanzim 

edilecektir. Ġhtiyaç halinde, K.T.B.K. K.lığınca uygun görüldüğü takdirde gümrük muafiyet belgesi 

verilecektir. 

2. Ġhalede esas alınacak para birimi Türk Lirası (TL.) cinsinden olacaktır. Ġlgili mevzuat 

uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleĢme bedeline dâhil olmayıp idare tarafından 

yükleniciye ödenecektir. 

3. Alıma yönelik ihale; K.T.B.K. K.lığı Ġhale Komisyon BaĢkanlığı tarafından yapılacaktır. 

Geçici teminat alınmayacak, kesin teminat alınacak ve sözleĢme yapılacaktır. Bu alım kısmi 

teklife açıktır. Kısımlar kendi içinde bütünlük arz ettiğinden, kalem bazında teklife kapalıdır, 

kısmın tamamına teklif verilecektir.  

4. Teklifler KDV hariç olarak verilecek, ilgili mevzuat uyarınca  mal teslimi ve muayeneye 

müteakip düzenlenecek TaĢınır Mal ĠĢlem Belgesi doğrultusunda hesaplanarak idare tarafından 

yükleniciye ödenecektir. 

5. Muayene iĢlemleri K.T.B.K. K.lığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Kabul muayenesi esnasında uygun evsafta olmayan malzemelerin 10 (on) gün içerisinde 1 (bir) 

defaya mahsus değiĢtirilmesi yapılabilecektir. Kısım bazında kabul yapılabilecek, kalem bazında 

kabul yapılmayacaktır. 
6. Alınacak malzemeler SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) takvim günü içinde 

TaĢınır (Tük.) 762 Mal Saymanlığı Deposu/Girne/KKTC’ye teslim edilecektir. 

Belgegeçer veya elektronik posta yolu ile sunulan teklifler kabul edilmeyecektir. 

7. PAZARLIK USULÜ ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: 
7.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a. Ġsteklinin mevzuatı gereği KKTC’de kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

veya Meslek Odası Belgesinin aslı veya noter/tasdik memuru onaylı suretlerini vereceklerdir. 

b. ġirket Tescil Belgesi 

(1) Gerçek kiĢi olması halinde, Ģirket olarak katılmayanlar KKTC kimlik 

kartlarının fotokopilerini vereceklerdir. 
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(2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ tüzel kiĢiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve Resmi Kabz Memurluğu ve 

Mukayyitlik Dairesi’nden dört sayfa halinde alınmıĢ aĢağıda sıralanan belgeleri vereceklerdir; 

(a) Birinci Sayfa  : ġirketin kayıtlı olduğu adresi gösteren belge, 

(b) Ġkinci Sayfa  : ġirketin kuruluĢ tarihini gösteren belge, 

(c) Üçüncü Sayfa  : ġirketin hissedarlarını gösteren belge, 

(d) Dördüncü Sayfa :ġirketin direktörler kurulu ve sekterini gösteren 

belge olacaktır. 

(Ticaret ve/veya Sanayii Odasına kayıtlı KKTC Kamu kurumlarının, Resmi Kabz memurluğu ve 

mukayyitlik dairesinden alınan Ģirket tescil belgelerini teslim etmesi zorunlu değildir.) 

c.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 

sirküleri; 

(1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (3 imzalı, baĢlığı 

da imza beyannamesine uygun), 

(2) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğinin noter/tasdik memuru onaylı imza 

sirküleri (3 imzalı, baĢlığı da imza beyannamesine uygun). 

ç. Bu Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

d. Bu Ģartnamede belirlenen teminatların Girne Asker Hastanesi Döner Sermaye 

Saymanlık Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

e. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

Noter /Taktik memuru onaylı vekaletname ve tasdikli imza beyannamesi, 

f. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı, 

g. Alt istekli çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi ve alt yüklenici bilgileri, ihale 

komisyonuna teslim edilecektir.  

 h. Ġhale Komisyon BaĢkanlığı’na 7.1. maddesi (a, b, c) bentlerinde yer alan her bir 

belge ayrı ayrı asılları veya noter/tasdik memurunca asılları gibi onaylı suretleri teslim edilecektir. 

7.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı teklif verilmesi halinde; 

7.2.1 ĠĢ Ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a),(b),(c) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

7.3 Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde; 

7.3.1 Konsorsiyum Teklif veremez. 

7.4. Ġsteklilerin KKTC’ de kanuni ikametgâhının olması ve KKTC’de tebligat için kamu 

kurumlarından alınmıĢ adres beyanı belgesi vermesi zorunludur. 

7.5. Ġstekliler teklifleri kapsamında sundukları belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noter 

/tasdik memuru tarafından onaylanmıĢ örneklerini vermek zorundadır. Noter/tasdik memuru onaylı 

belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi 

görülerek onaylanmıĢ olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek Ģerh taĢıyanlar 

kabul edilmeyecektir. 

7.6. Ġhalenin yabancı isteklilere açıklığı  

       Bu ihaleye sadece mahalli (KKTC mevzuatına göre tescilli) istekliler katılabilir. Yabancı 

isteklilerle ortak giriĢim yapan mahalli istekliler bu ihaleye katılamaz. Ġhaleye katılan gerçek 

kiĢilerin baĢvuru veya teklif mektubunda yer alan KKTC kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel 

kiĢilerin mahalli istekli oldukları ise baĢvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden 

değerlendirilir. 

8. Ġhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ġhale dokümanı 

idarenin adresinde görülebilir ve 50 (elli) TL karĢılığında aynı adresten satın alabilir. 

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim 

günüdür. 
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10. Ġhale ekonomik açıdan en avantajlı teklif eden istekli lehine sonuçlandırılacaktır. 

11. RUTĠN BĠYOKĠMYA TESTLERĠNDE DĠKKAT EDĠLECEK YÜKÜMLÜLÜKLER 

11.1. Bu Ģartname ile istenen kitler ve beraberinde kullanılan cihazlar, in vitro diagnostik özellikte 

olacaktır. 

11.2. Teklif edilen kitlerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye 

teklif veren bayileri, CE uyumlu veya geçerli CE/FDA belgesine sahip olacaktır. 

11.3. Sistem kurma konusunda, firmalar aĢağıdaki Ģartları yerine getirmekle yükümlü olacaktır. 

11.3.a. Cihazların üretim tarihi belirtilecektir. Cihazlar sözleĢme baĢlangıcında yedi yaĢından 

büyük olmayacak ve yaĢları belgelendirilecektir. 

11.3.b. Cihazların çalıĢır durumda olması için gerekli olan alt yapı ve sistemler, firma tarafından 

ücretsiz olarak kurulumu yapılacaktır. 

11.3.c. Sistem ve cihazlara ek olarak; laboratuvara cihaz için “reverse osmoz” prensibi ile çalıĢan ve 

cihazların 24 saat kesintisiz çalıĢmasını sağlayacak kapasitede kaliteli saf su üretim sistemi (su 

deposu) kurulacaktır. Bu sistemin bakımı ve idamesi sözleĢme süresince firma tarafından 

sağlanacaktır. 

11.3.d. Klinik kimya testlerinin çalıĢıldığı cihazlar, laboratuvar otomasyon sistemine çift yönlü 

bağlanacaktır. Cihazların otomasyon sistemine entegrasyonu ile Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS) 

bağlantısının kurulmasını yüklenici firma yapacaktır. 

11.3.e. Firmalar; ilgili cihaza teknik bakım verebileceğine dair üretici firma hizmet yetkinlik 

belgesi, teknik bakım verecek elemanların listesi ile bu elemanların adli sicil kaydı, teknik 

bakım adresi, cep ve iĢ telefonları, faks ve çağrı numaralarını (üretici/ firma distribütör 

firma/teklif veren firma), bu elemanlara ait üretici firmanın verdiği eğitim belgesini muayene 

esnasında komisyona sunacaktır. 

11.3.f. Cihazın faal halde çalıĢması için gerekli olan teknik bakım, onarım ve kalibrasyon için 

gerekli olan tüm parça ve sarf malzemesi yüklenici firma tarafından ücretsiz sağlanacağını taahhüt 

edecektir. 

11.3.g. Otoanalizör sistemi, kendiliğinden veya yanlıĢ kullanımdan meydana gelebilecek 

hatalar için, kullanıcı sesli ve yazılı olarak uyaracaktır. 

11.3.ğ. Laboratuvara kurulacak cihaz en az 32 (otuz iki) farklı testi aynı anda çalıĢabilir olmalıdır. 

32 (Otuz iki) farklı test için gerekli reaktif ve solüsyonlar aynı anda cihaza yüklenebilmelidir. 

Toplam test hızı, ISE hariç en az 400 fotometrik test/saat olan, otoanalizör olacaktır. Gerektiğinde, 

bu sistemlere baĢka modüller eklenebilecektir. 

11.3.h. Kitlerin ve kullanılan diğer sarf malzemelerinin miadı en az 5 (beĢ) ay olacaktır. 

11.3.ı. Ġstenilen diğer belgeler detaylarıyla beraber Rutin Biyokimya Testleri Teknik 

ġartnamesinde mevcuttur. 

12. HORMON (ĠMMUNOKĠMYA) CĠHAZLARINDA ÇALIġILAN TESTLER ĠÇĠN 

DĠKKAT EDĠLECEK YÜKÜMLÜLÜKLER 

12.1. Bu Ģartname ile istenen kitler ve beraberinde kullanılan cihazlar, in vitro diagnostik özellikte 

olacaktır. 

12.2. Teklif edilen kitlerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye 

teklif veren bayileri, CE uyumlu veya geçerli CE/FDA belgesine sahip olacaktır. 

12.3. Sistem kurma konusunda, firmalar aĢağıdaki Ģartları yerine getirmekle yükümlü olacaktır. 

12.3.a. Cihazların üretim tarihi belirtilecektir. Cihazlar sözleĢme baĢlangıcında yedi yaĢından 

büyük olmayacak ve yaĢları belgelendirilecektir. 

12.3.b. Cihazların çalıĢır durumda olması için gerekli olan alt yapı ve sistemler, firma tarafından 

ücretsiz olarak kurulumu yapılacaktır. 
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12.3.c. Hormon Ġmmunokimya testlerinin çalıĢıldığı cihazlar, laboratuvar otomasyon sistemine çift 

yönlü bağlanacaktır. Cihazların otomasyon sistemine entegrasyonu ile Laboratuvar Bilgi Sistemi 

(LBS) bağlantısının kurulmasını yüklenici firma yapacaktır. 

12.3.d. Firmalar; ilgili cihaza teknik bakım verebileceğine dair üretici firma hizmet yetkinlik 

belgesi, teknik bakım verecek elemanların listesi ile bu elemanların adli sicil kaydı, teknik 

bakım adresi, cep ve iĢ telefonları, faks ve çağrı numaralarını (üretici/ firma distrübütör 

firma/teklif veren firma), bu elemanlara ait üretici firmanın verdiği eğitim belgesini muayene 

esnasında komisyona sunacaktır. 

12.3.e. Cihazın faal halde çalıĢması için gerekli olan teknik bakım, onarım ve kalibrasyon için 

gerekli olan tüm parça ve sarf malzemesi yüklenici firma tarafından ücretsiz sağlanacağını taahhüt 

edecektir. 

12.3.f. Ġmmunokimya otoanalizörünün toplam test hızı, en az 100 test/saat olacak Ģekilde 

otoanalizör yada modüler sistem cihaz kurulacaktır. 

12.3.g. Cihaz aynı anda en az 24 (Yirmi dört) farklı test çalıĢabilmeli ve reaktif kısmına aynı 

anda en az 24 (Yirmi dört) farklı test için gerekli reaktif konabilecektir. ÇalıĢabilen parametre 

sayısı ve ilk sonucun çıkma süresi tekliflerde belirtilmelidir. Kardiyak testler için ilk sonucun çıkma 

süresi 30 (Otuz) dakikayı geçmeyecektir. 

12.3.ğ. Teklif veren firma, testin çalıĢabilmesi için gerekli her türlü alt yapıyı (barkod okuyucu, 

termal barkod yazıcı, bilgisayar, monitör vb.) sağlayacaktır 

12.3.h. Kitlerin ve kullanılan diğer sarf malzemelerinin miadı en az 5 (beĢ) ay olacaktır. 

12.3.ı. Ġstenilen diğer belgeler detaylarıyla Hormon (Ġmmunokimya) Cihazlarında ÇalıĢılan 

Testler için düzenlenen Teknik ġartnamesinde mevcuttur. 

13. Ġhale kapsamında daha detaylı bilgilere https://msb.gov.tr/Ihale/ilan linki üzerinden 

ulaĢılabilmektedir. 

14. Ġhale Komisyon BaĢkanlığına 0392 8159646-4581/4582 numaralı telefondan veya 

rersoy@kkk.tsk.tr elektronik posta adresinden ulaĢılabilir.  

 

 

ÖNEMLĠ NOT: Ġhale Koms. BĢk`lığına teslim edilecek evraklar ilgili Türkiye Cumhuriyeti ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletleri Kamu Ġhale Kanunlarına uygun olacaktır. Ġdari 

Ģartnamede ve yukarıdaki hususlarda eksiklik olması halinde ihale dıĢı olma sebebi olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġmzalıdır 

Rasim ERSOY 

Ġkmal Albay 

Ġhale Komisyon BaĢkanı 
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