
 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Bilkent Yerleşkesi, Dumlupınar Bulvarı No:9 Kat:5 06800 

Çankaya/ANKARA 

Telefon: (312) 5851507      

e-mail: shgm.satinalma@saglik.gov.tr 
 

TEKLİF VERMEYE DAVET(TVD) 

 

 

İHALE NO  : SHGM/2022/G/A.7.1.2.2/S/3 

TVD TARİHİ  : 09 .08.2022 

İHALE TARİHİ : 17.08.2022 

İHALE SAATİ : 11.00 

SAYFA SAYISI : 15 sayfa (Kapak Sayfası Dahil) 

 

 

Sayın Yetkililer: 

 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP) 

kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 

(Dünya Bankası) bir ikraz sağlamıştır. Bu İkrazın bir bölümü bu Teklif Vermeye Davetin 

düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır.  

 

2. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

aşağıdaki kalemin/kalemlerin temini için Firmanızı teklif vermeye davet etmektedir:  

 

 

Lot  

No 

Kalem 

No 
Cinsi Miktarı (Adet) 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 Çocuk Diş Macunu 

 

 

 

50.000 
 

 

Lot  

No 

Kalem 

No 
Cinsi Miktarı (Adet) 

2 1 Çocuk Diş Fırçası 50.000 
 

 

Teknik şartnameler Ek 4 de yer almaktadır.  

 

3. Teklifler lot-1 ve lot-2 diye ayrı ayrı teklif verilebilecektir. Kısmi teklife açıktır. İhale kalemlerin 

tümü bazında değerlendirilmeyecek ve teklifi en düşük olarak değerlendirilen firmayla sözleşme 

yapılacaktır 

4. Teklif Belgelerinde herhangi bir hususun açıklanmasını isteyen muhtemel teklif sahibi bu isteğini 

İdareye e posta bildirebilir. İdare Son Teklif Verme tarihinden 3 (Üç) takvim gün öncesine kadar 

alacağı her türlü yazılı açıklama talebine yazılı olarak cevap verecektir. İdarenin yazılı cevabı 

teklif vermeye davet edilen bütün firmalara gönderilecektir. Son Teklif Verme tarihinden önce, 

İdare gerek kendi inisiyatifiyle gerekse muhtemel bir teklif sahibinin açıklama talebine istinaden 

teklif belgelerini zeyilname yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik muhtemel teklif 

sahiplerine yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirilir ve bu tür değişiklikler muhtemel 

teklif sahipleri açısından bağlayıcı olur. İdare, yapılan değişikliğin teklif hazırlanmasında göz 

önüne alınmasını teminen Son Teklif Verme tarihini kendi takdirine bağlı olarak uzatabilir. 

 

 

 

 

 

 



 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Bilkent Yerleşkesi, Dumlupınar Bulvarı No:9 Kat:5 06800 

Çankaya/ANKARA 

Telefon: (312) 5851507      

e-mail: shgm.satinalma@saglik.gov.tr 
 

5. İstenilen formattaki teklifiniz aşağıdaki adrese kapalı zarf içinde teslim edilecektir: 

  

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI – Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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6. Teklifler tek nüsha halinde verilecektir. 

 

7. Geçici Teminat istenmemektedir. 

 

8. Teklifler kapalı zarf içerisinde 17/08/2022 tarihi  saat 11.00’ a kadar İdarenin Madde 5’ te 

belirtilen adresine teslim edilecektir. Son teslim tarihinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 

9. Teklifler 17/08/2022 tarihi saat 11.00’ te T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Zemin Kat Toplantı Salonu 

Çankaya/Ankara Teklif Sahiplerinin yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.   

 

10. Teklifler aşağıda belirtilen talimatlara ve Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Temin Kayıt ve 

Şartlarına ve Teknik Şartnamelere uygun olarak verilecektir:  

 

a. FİYATLAR:  Teklif fiyatları malların nakliyesi ve diğer benzeri hizmetlere ilişkin 

bütün masrafları içerecektir. Malların hazır halde teslim edilmesiyle ilgili her tür 

masraf [son adrese teslimat bedeli ve sigorta ile vergi, resim ve harçlar dahil (KDV 

hariç)] fiyata dahil edilmiş olmalıdır.  

 

i. Fiyat teklifleri Türk Lirası (TL) olarak verilecektir.  

 

ii. Teklif edilen fiyatlar sözleşme süresince sabit olacak ve herhangi bir şekilde 

ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.  

 

iii. Teklif edilen fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilmeyecektir.  

 

b. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:  Teknik şartnamelere uygun olduğuna 

karar verilen teklifler, kalemlerin tümü bazında (KDV hariç) fiyat tekliflerinin 

karşılaştırılması yoluyla değerlendirilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, Alıcı 

her bir teklif için herhangi bir aritmetik hataya karşı aşağıda belirtilen şekilde bir 

düzeltme yaparak değerlendirmeyi gerçekleştirilecektir: 

1. Rakamla ifade edilen miktar ile yazılı miktar arasında fark olduğunda 

yazılı olarak verilen miktarlar geçerli olacaktır; 

 

 

2. Birim fiyat ile birim fiyatın adetle çarpımından doğan kalem toplamı 

arasında fark olduğunda teklif edilen birim fiyatı geçerli olacaktır; 

 

 

3. Teklif Sahibi düzeltmeyi kabul etmezse, teklifi reddedilecek ve Teklif 

Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye çağrılmayacaktır. 
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Uygulanabilir olduğunda, fiyat döküm çizelgesinde yer aldığı halde fiyatlanmamış 

kalemin/kalemlerin fiyatının/fiyatlarının teklifte yer alan ve fiyatlanmış diğer 

kalemlerin fiyatına dahil edilmiş olduğu kabul edilecektir. 

 

Alıcı, uygulanabilir olduğunda, bütün kalemler için teknik bakımdan uygun teklif 

olmadığında, tekliflerin idari bakımlardan uygun olması koşuluyla, teklifleri kalem 

bazında değerlendirme ve ihaleleri buna uygun olarak verme hakkını saklı 

tutmaktadır.   

 

Alıcı herhangi bir teklifi kabul veya reddetme ve ihaleyi iptal etme hakkını saklı 

tutmaktadır. Alıcı bu durumdan etkilenen Teklif sahibine/sahiplerine karşı herhangi 

bir mali yükümlülük taşımayacaktır. 

 

 

 

Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İdare, kendi takdirine bağlı olarak Teklif 

Sahibinden teklifini açıklamasını isteyebilir. Açıklama talebi ve cevap yazılı olacaktır. 

Açıklama talebiyle fiyatlarda veya teklifin özünde herhangi bir değişiklik yapılması 

istenemez, teklif edilemez veya böyle bir değişikliğe izin verilmez. 

 

c. İHALENİN VERİLMESİ: İhale teknik şartnameyi karşılayan ve en düşük olarak 

değerlendirilmiş fiyatı teklif eden firmaya verilecektir. Başarılı olan teklif sahibi 

ekteki Sözleşme Formu ve Temin Kayıt ve Şartları’na uygun olarak Sözleşme 

imzalayacak ve kesin teminatını verecektir. Teklif Sahibi, bildirimin alınmasından 

sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Kesin Teminatını ve imzaladığı Sözleşmeyi 

İdareye teslim edecektir.  

 

Başarılı teklif sahibinin bu şartları yerine getirememesi halinde Alıcı ihaleyi ikinci en 

uygun teklif sahibine verebilir. 

 

Başarılı Teklif Sahibinin belirtilen sürede sözleşmeyi imzalamaması ve/veya kesin 

teminatını verememesi halinde İdare, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla söz konusu 

Teklif Sahibini 1 (bir) yıl süreyle benzeri ihalelere çağırmaz. 

 

Alıcı ihalenin verilmesi sırasında ihale konusu mal ve hizmetleri birim fiyat veya diğer 

kayıt ve şartlarda herhangi bir değişiklik olmadan yüzde onbeş (% 15) oranında 

arttırma veya eksiltme hakkına sahip olacaktır.  

 

 

d. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, Teklif Vermeye Davet Madde 

8’de belirtilen Tekliflerin son verilme tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle 

geçerli olacaktır. 

 

Teklifler, son verilme tarihinden sonra değiştirilemez ve geçerlilik tarihinden önce 

geri çekilemez. Aksi takdirde Teklif Sahibi 1 (bir) yıl süreyle bir başka ihaleye 

çağrılmaz. 
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e. TEKLİFİ OLUŞTURAN BELGELER  

 

i. Teklif Formu (Ek 1)  

ii. Fiyat Çizelgesi (Ek 2) 

iii. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 

iv. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası Belgesi; 

v. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 

sirküleri;  

vi. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesi,  

vii. Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığına dair taahhütname 

viii. Fiyat Çizelgesinde teklif edilen ürünlerle ilgili marka mutlaka belirtilmelidir. 

 

 

11. İhale ile ilgili bilgi edinmek için mesai saatleri (09:00-18:00) içinde aşağıdaki adrese 

başvurulabilir. İhale dokümanı shgm.satinalma@saglik.gov.tr  adresinden gönderilecek olup 

fiziki evrak teslim edilmeyecektir. 
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12. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre (Temmuz 2014'te revize edilen 

Ocak 2011 kılavuzu),  Alışveriş (Shopping) seklinde yapılacaktır. Bu ihale 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’na tabi değildir. İlgilenen uygun teklif sahipleri, yukarıda 10 uncu maddede yer alan 

adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler. 

 

13. Teklif Vermeye Daveti aldığınızı ve ihaleye teklif verip vermeyeceğinizi e-posta teyit ediniz. 

 

                             

     

 

 

 

 


