ELDİVEN, DEZENFEKTAN, KOLONYA, TULUM VE MASKE SATIN ALINACAKTIR
SİLOPİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
COVİD-19 nedeniyle 6 kalem malzeme (eldiven, el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, kolonya
tek kullanımlık tulum ve maske) Mal alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası

: 2020/611615

1-İdarenin
a) Adresi

: Yenişehir ipekyolu üzeri 150 73400 ipekyolu üzeri
SİLOPİ/ŞIRNAK

b) Telefon ve faks numarası

: 4865181008 - 4865182020

c) Elektronik Posta Adresi

: guleremin@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: cerrahi maske:540.000 adet cerrahi eldiven :65.000 adet tek
kullanımlık tulum: 1000 adet kolonya:700 adet el dezenfektanı:
4000
litre
yüzey
dezenfektanı:800
litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

: belediye hizmet binası

c) Teslim tarihi

: sözleşmeye müteakip 5 gün içinde başlar 90 gün içerisinde
malların tamamı teslim edilecek.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Yenişehir mahallesi pekyolu üzeri no:150 Silopi Belediye
Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

: 08.12.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Eldiven İçin: Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dökümanı ile hammaddeye ait
malzeme güvenlik bilgi formu ( Material safety Data Sheet (MSDS )) ve analiz sertifikası
bulunmalıdır.Eldivenler TS EN 455-1,2,3 standartlarına uygun olmalıdır.TS EN 455-2 Standardında yer
alan kopma dayanımı tetine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.TS EN 455-1 Standardında yer alan delik
tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.
Ortam(yüzey) Dezenfektanı: Solüsyon, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş referans
laboratuvarda uluslararası kabul edilmiş test yöntemleri ile denenmiş ve dezenfektan etkinliğini
kanıtlayan mikrobiyolojik ekspertiz raporlarına sahip olmalıdır. Bu raporlar ihale dosyasında
sunulmalıdır.Ürün güvenlik veri formları ihale dosyasında bulunmalıdır.Ürün Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Hizmetleri tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatı'na sahip olmalıdır.Ambalajın üzerinde,
Biyosidal Yönetmeliği'ne uygun Biyosidal ürün etiketi bulunmalıdır.
. Raf ömrü uzun olmalıdır (en az 2 yıl). Teslim sırasında üretiminden en fazla 4 ay süre geçmiş olmalıdır.
El dezenfektanı:
Yerli ürünler için Sağlık Bakanlığından üretim izin belgesi olması gerekmektedir ve bu belge teklif
dosyasına eklenmelidir.
Raf ömrü uzun olmalıdır (en az 2 yıl). Teslim sırasında üretiminden en fazla 4 ay süre geçmiş olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİLOPİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Maske için :CE ,İSO 9001:2015,İSO 13485:2016 belgelerine sahip olmalıdır. Eldiven İçin: . CE
Belgesi İSO 9001:2008 Setifikası bulunmalıdır.

