
RADYOAKTİF KİT VE İLAÇ SATIN ALINACAKTIR 
ERİŞKİN HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
 
29 KALEM RADYOAKTİF KİT VE İLAÇ 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 : 2020/584311 

1-İdarenin 

a) Adresi : ADNAN SAYGUN CD. 06100 SIHHİYE 

ALTINDAĞ/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 3123051227 - 3123114192 

c) Elektronik Posta Adresi : satinal@hacettepe.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 

adresi (varsa) 

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

 
2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 kalem radyoaktif kit ve ilaç 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yerleri : 295573, 295574, 295575, 295576, 295577, 295578, 295579, 

295580, 295581, 295582, 295585, 295586, 295587, 295588, 

295589, 295590, 295661, 295739 ve 295740 kodlu 

malzemeler için Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri İlaç 

Malzeme Ambarı 393967, 393980, 394000, 394040, 394060, 

394160, 394280, 394420, 394440 ve 394500 kodlu 

malzemeler için Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri 

Kimyasal Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihleri : - İhale konusu malzemelerin siparişi, ihalenin sonuçlanıp 

üzerinde ihale kalan firmalarla sözleşmenin imzalanmasını 

takiben 31/12/2021 tarihine kadar hastanemiz ilgili 

bölümlerinin ihtiyacına göre, kullanım hızı doğrultusunda 

bölümün belirleyeceği periyotlar ve miktarlarda 

verilecektir. - Teslimatlar 31.12.2021 tarihini 

geçmeyecektir. - Yasal ve ek süre içerisinde yüklenici 

tarafından sipariş taahhüdü yerine getirilmedikçe aynı 

ürün için sonraki sipariş verilmeyecektir. Farklı ürünlerde 

ise idare sipariş tamamlanmadan bir sonraki siparişi 

vermeyebilir. 

 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık 

Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C 

Katı) Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14.12.2020 - 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. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belge, standart forma uygun belge, 

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. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 

edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teknik şartnamede istenmediği halde gerek duyulması halinde, idaremiz tarafından istendiği 

istekliler, teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit 

etmek amacıyla numunelerini istenildiği tarihten itibaren beş gün içerisinde; varsa ayrıntılı 

teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini 3 (üç) gün içerisinde 

vereceklerdir. 

Teklifler ile birlikte soğuk kitlerin,radyoaktif maddelerin ve RIA kitlerinin prospektüsleri 

ayrıntılı bilgi ile birlikte verilecektir. 

1. kalemdeki (295573) ve 5. kalemdeki (295577) kodlu malzemeler için; teklif veren firma bir 

şişe deneme kitini ihale günü bölüme teslim etmelidir. 

16. kalemdeki (295590) için istekliler; teklif veren firma ihale günü istenilen özelliklere uygun 

olarak sağım şişesinden bir örnek getirmelidir. Ayrıca Teklif veren firma teslimat günü ve 

saatini, teslimat sırasındaki aktivite miktarını ve bir hafta boyunca günlük aktivite miktarını 

teklifinde belirtecektir. 

26. kalemdeki (394280) için; daha önce bölümümüzde denenmemiş ve çalışılmamış olan kitler 

için firmalar, deneme kitini temin edeceklerdir. Bu kitlerle yapacağımız çalışmalarda daha 

önceden tanı almış olan hasta örneklerinin değerleriyle karşılaştırılarak değerlendirme 

yapılacaktır. 

1. kalemdeki (295573), 2. kalemdeki (295574), 3. kalemdeki (295575), 4. kalemdeki (295576), 5. 

kalemdeki (295577), 6. kalemdeki (295578), 7. kalemdeki (295579), 8. kalemdeki (295580) ve 17. 

kalemdeki (295661) için; kitlerin maksimum bağlanabileceği 99m Tc-miktarı ve bağlandıktan 

sonra in vitro stabilite süreleri net olarak bildirilecektir. Bu bilgiyi sağlamayan kit teklifleri 

dikkate alınmayacaktır. 

  

3. kalemdeki (295575), 4. kalemdeki (295576) ve 5. kalemdeki (295577)  için; bağlandıktan sonra 

in-vitro stabilitesi uzun olmalıdır. 6 saatten daha kısa in vitro stabilitesi olan kit teklifi dikkate 

alınmayacaktır. 

9. kalemdeki (295581), 10. kalemdeki (295582), 13. kalemdeki (295587), 14. kalemdeki (295588), 

15. kalemdeki (295589), 18. kalemdeki (295739) , 19. kalemdeki (295740) ve 20. kalemdeki 

(393967) için; a) teslim tarih ve saati b) teslim sırasındaki aktivite miktarı c) kalibrasyon tarih 

ve saatini açık olarak tekliflerinde bildireceklerdir. Bildirmeyen firmaların teklifleri dikkate 

alınmayacaktır. 

11. kalemdeki (295585) için; 

a) Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dökümanları ya da üretici firmadan 

alınan yazılı metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir. 

b) Firmalar teknik servis imkanlarını belirten servis personel listesini teklif mektubu ile birlikte 

vereceklerdir. 

c) Verilecek standard yedek parçaların içeriği ve adedi açıkça belirtilerek, teklif mektubu 

ekinde verilecektir. 



d) Satıcı firma teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgeleyecektir. (Teknik personelin ilgili 

firmada çalışma süresi, deneyimi ve eğitim durumu, teknik eleman sayısı,bakım onarım 

imkanları v.b.) 

e) Firma tarafında kurulacak sentez ünitesinde Ga-68 ile DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE, 

PSMA ve FAPI bileşikleri işaretlenebilmelidir. Firma bu bileşikler dışında Ga-68 ile 

işaretlenebilir ürünlerini teklifte belirtecektir. 

f) Ge-68/Ga-68 jeneratörü kullanımı teklifte belirtilecektir. 

12. kalemdeki (295586) için; 

a) Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dökümanları ya da üretici firmadan 

alınan yazılı metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir. 

b) Firmalar teknik servis imkanlarını belirten servis personel listesini teklif mektubu ile birlikte 

vereceklerdir. 

c) Verilecek standard yedek parçaların içeriği ve adedi açıkça belirtilerek, teklif mektubu 

ekinde verilecektir. 

d) Satıcı firma teknik servis imkanlarını ve alt yapısını belgeleyecektir. (Teknik personelin ilgili 

firmada çalışma süresi, deneyimi ve eğitim durumu, teknik eleman sayısı,bakım onarım 

imkanları v.b.) 

e) Y-90 Klorür' in radyokimyasal saflığı (Y-90 oranı), Y3+ şeklinde en az % 99 olacaktır. 

Kimyasal safsızlığı, Ca, Zn, Al, Cu, Fe, P ve Pb için teklifte belirtilecektir. 

21. kalemdeki (393980), 26. kalemdeki (394280), 27. kalemdeki (394420), 28. kalemdeki (394440) 

ve 29. kalemdeki (394500) için; Gerektiğinde yedek “tracer”ın kitler kullanıldığı sürece 

(30.09.2022 tarihine kadar) firma tarafından temin edileceği teklif mektubunun ekinde 

belirtilmelidir. 

26. kalemdeki(394280) için; daha önce bölümüzde denenmiş kitler için değerlendirme 

aşamasında uygun sonuç verdiği halde sonraki dönemlerde hastanın kliniği ile uyumlu sonuç 

vermemesi halinde(kitlerin çalışmaması durumunda) yenileriyle değiştirileceği teklif 

mektubunda mutlaka belirtilecektir. 

- Teklifler http://titubb.titck.gov.tr/ adresinde bulunan "İhale bildirim Yazılımından" 

hazırlanacak ve bu bilgiler CD'ye aktarılarak teklifle birlikte sunulacaktır. (Teklif verilmeyen 

kalemlerin silinerek oluşturulması gerekmektedir.) 

- 01.10.2014 tarih 29136 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik 

Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımlarına İlişkin Uygulama Tebliğleri gereği 

onaylanmış ürün numaraları (Barkodu) olan ürünlerin Barkodu ve Markaları teklifle birlikte 

mutlaka yazılacaktır. Ürün numarası ve markası yazılmamış olan teklifler kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca verilen barkod numaralarının Ulusal Bilgi Bankasından kontrolü yapıldığında Sağlık 

Bakanlığı onayı yoksa bu teklifler değerlendirme dışı kalacaktır. Geçici borkodla teklif edilen 

kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. 

Bu ihalede benzer iş olarak, 11. kalemdeki (295585) ve 12. kalemdeki (295586) kodlu 

malzemeler için; 

Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü Ga-68 işaretli 

peptid, Lu-177 veya Y90 işaretli peptid ile ilgili Mal veya Hizmet Alımı İşleri ile her türlü kit 

karşılığı cihaz mal veya hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
 
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 Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık 
Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) 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, kısmı teklif verilebilir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) 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. 

 


