
T. C.
SAGLIKBAKANLlCl

AGRIIL SAfiLIK MUDURLUGO
Tutak lice Dcvlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saghk Tcsisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktari yazili 6 KALEM CERRAHI ALET ALIMI 4734 sayili
ihale kanununun 22/D maddesi kapsammda almacak olup; soz konusu isin KDV haric birim ve toplam fiyatmm
25.05.2018 tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numarah belgegecere veya tutak.satinalma(flihotmail.cum
adresine gondermenizi rica ederim.

Geregini bilgilerinize rica ederim.
Murat DIVARCI

Idari ve Ma/i isleit Miidiirii

Sira
No
1
2
3
4
5
6

MALZEME ADI

DUZ MAKAS
PORTEGU CERRAHI
DiJZ KLEMP
PENSET DISSIZ
ALLIGATOR PENSI ( 8 CM)
ALLIGATOR PENSI 12 CM

BIRIM

ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET

MIKTAR

10
10
10
10
1
1

TOPLAM

BIRIM
FIYAT

TOPLAM
FIYAT

Firma Yetkilisi
Imza/Kase

INOTLAR
1-Tekliflerin en gee son teklif vermc tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gdrevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakum ve yazi He) KDV hari? TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail He gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ulastirilacaktir.
-4-Teklif edilen fiyatlann ge^erliligi teklif tarihinden itibaren en az 90 gun olaeaktir. Odemeler 90 giin icerisinde
yapilacaktir.
5-Isin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin icerisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Almacak Malzemelerin garantisi en az 2 YH olmahdir.
9- Numune iizerinden degerlendirme yapihp degerlendirme sonrasi karar verilecektir.

Adres: Agri-Van Yolu (Jzeri lice Jandarma Karakulu Yam Aynntili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:04724112005Faks:0472411 2083



CERRAHJ ALET SETLERJ TEKNJK §ARTNAMESi

GENEL TEKNJK OZELUKLER;
01. Cerrahi Aletter, paslanmaz celikten imal edilmij olacaktir . imalat veya tibbi nedenler ile tamami veya bir
kismi paslanmaz celik di§mda diger materyallerden iiretilmi? cerrahi aletlerin " teknik sartnameye cevap "
metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi degerlendirme disj kalacaktir.

02 . Malzemelerin polisaji duzgun ve piiruzsuz olmalidir.
03 . Cerrahi aletler tavan lambasi ve mikroskop isig"i altmda gozu alacak §ekilde parlayan malzemeden
yapitmi§ olmamalidir.
04. Cerrahi aletlerin fonksiyonlan geregi bulunmasi gerekenlerin dismda keskin kenar bulunmamalidir.
05 .Cerrahi aletlerin bacaklarma kuvvet uygulandigmda ortaya cikan bukulme direncine ve kuvvet
azaldigmda bacaklarm ilk pozisyona donmesini saglayan "elastiki yapiya" sahip olmalidir.
06 . Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu ceneleri sabit ve duzgun hareket etmelidir.
07 . Kilit mekanizmasinda bacaklan yumusak kilitlenip kolay aynlan aletler olmalidir.
08 .Eklemsizlerde, bukulme direnci yuksek govde, fonksiyonel uc ve ergonomik sapt olan aletler
olmalidir.
09 .Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatca acilip kapanabilmeli ve tam kapatildiklarmda
elemanlarmm uc kisimlan bir noktada birlesmelidir.
10 .Cerrahi makaslarm ve penslerin mafsallarmda bosluk bulunmamah, yalpalama ve lackalas.ma
olmamalidir.
11. Cerrahi makaslarm mafsallan yumusak hareket etmeli ve ne cok siki ne de cok gev$ek olmalidir.
12 .Pensetlerin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamah, agiz dilleri ve tirtillan aralik
birakilmadan birbirine gecmelidir. Dis ve tirtillarm araliklan temiz olmalidir.
13 . Pensetlerin kollan birer yay gibi esnek olmalidir.
14 . Porteguler tutukluk yapmadan rahatca aci'ip kapanabilmeli ve tam kapatildiklarmda agizlan
birbirine arahksiz oturmalidir.
15 . Pensler tutukluk yapmadan rahatca acilip kapanabilmeli ve tam kapatildiklarmda elemanlarmm
agizlan birbirlerine karsjlikli gelmeli ve aralik kalmayacak sekilde oturmalidir.
16. Cerrahi Aletler korozyon testi agismdan kaynatma ve 134 derecede buharli otoklavda sterilizasyona
dayamkli olacaktir . Aynca listeler icerisinde yer alan siyah renkli malzemeler ameliyat esnasmda
parlamayi tamamen engelleyen , aletlerin kullanim omrunu ve performansmi arttiran, yuzey
sertles.tirilmesi uygulanmis. olan aletlerdir. Bu dzellikteki aletlerde yiizey sertlestirilmesi ve
siyahla§tirma i^lemi titanyum aluminyum nitrit veya ceramic coated tekniklerinden biri ile yapilmi§
olabilecektir. Kurum diledigi takdirde, ihale sonrasi bu tu'r urunler icin birinci avantajh tekliften
baslayarak firmalardan sirasi ile bu ozelliklerini belgelendirmelerini isteyebilecektir.
17 . Istekliler birveya birden fazia sete teklif verebilecekleri gibi setlerin tamamma da teklif verebilirler.
Ancak set butCinlugunun korunmasi ve aletlerde standardizasyonun saglanmasi icin teklif verecekleri
set veya setlerin icerisindeki turn urunlerin tamamma teklif vermeleri zorunludur.Teklif edilen cerrahi
aletler ayni marka olmalidir.Konteynir ve aparatlan farkli marka olabilir. fstekli firmalar urunlerine ait
katalog numaralanni " teknik sartnameye cevap " metninde yazmak zorundadir.
18 . T.C. Saglik Bakanligi Tedavi Hizmetleri Genel Mudurlugu 01/05/2008 tarih ve 15167 sayili genelge
hukumlerince , teklif edilen urunlerin ihale tarihi itibari ile ilac ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi'nda
kayitli olmasi ve alimi yapilacak urunlerin (konteynerler, taslar, kiivetler, silikon cimteri v.benz. haric)
TiTUBB ' de Saglik Bakanligi tarafmdan onayN olmasi gerekmektedir. Saglik Bakanhgmdan onaylanmis
barkod numaralarmm " teknik sartnameye cevap " belgesinde belirtilmesi zorunludur. ilgili Sete teklif
edilen uriinlerden bir veya daha fazlasmin onayli barkod numarasmm olmamasi durumunda set
butunlugu bozulacagmdan isteklinin teklifi o sette degerlendirme di§i kalacaktir.
19 . ihale dokumani beyanmda verilen Cerrahi Aletler teknik sartname ve listesinde yazili evsafi
gbsteren katalog numaralan kesin evsaf belirlemek acismdan yazilmi§ olup , istekli Cerrahi Alet teknik
sartnamesinde ve ihtiyac listemizde belirtilen evsafta ve ayni fonksiyonlan gorecek §ekilde veya dengi
diger marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilen aletlerin olculeri istenilenden 20 cm alti aletlerde
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+/-1 cm , 20 cm ve ustu aletlerde +/- 2 cm uzunluklarda olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana islevini
gbren egim, kavis, agiz metal yapisi, agiz dis yapisi, kivrim, serasyon gibi i$levsel ozelliklerinde
istenilenin ayni olmak zorundadir.Teklif edilecek aletlerin u? kisimlannda farkhlik bulunmasi
durumunda ise bu farkhligm kabul edilebilir seviyede olduguna veya reddine ilgili kullanici hekim
gbriJsu almarak karar verilecektir.
20 . istekli firmalar ihale uhdelerinde kalmasi durumunda teslim edecekleri urunlerin verimliligini
arttirmak amaci ile idaremizin muayene ve kabul islemleri sirasinda belirleyecegi en az be? personele
iki gun sure ile kullanim oncesi ve sonrasi bakim hakkmda egitim verecektir.

21. istekli firmalar ihale uhdelerinde kalmasi durumunda teslim edecekleri urunlerden idaremizin
muayene ve kabul isjemleri sirasinda belirleyecegi 2 adet cerrahi aleti TS 140 EN ISO 6508-1
Standartlanna uygun olarak TSE den almmis cerrahi sertlik oleum testine gonderecek ucreti firma
tarafmdan karsilanacaktir. Oleum sonucunda uygunsuz olan firmalarm teklifi red edilecektir.

TEKNJK HUSUSLARDA VERJLMESl ZORUNLU OLAN BELGELER
22 . Teklif edilen cerrahi aletlerin s.artnameye uyumlulugu ve istenilen ozellikleri tasiyip tasjmadigi

isteklilerin teklif dosyasi icerisinde verecekleri ureticinin detayli iirun evsaflanni gosteren katalog ve

bros.urlerindeki bilgiler ile de teyid edilecektir. ihaleye verilecek katalog ve brosCirlerde teklif edilen

uriinun, uzunluk, ebad ve metal ozellikleri gibi detayli ozelliklerinin bulunmasi teklif edilen urunun

teyidi acismdan zorunludur.CD ortammda verilecek kataloglarda ise katalog numaralarmm

girilebilecegi arama motorunun bulunmasi, format sorununun olmamasi, teklif edilen turn urunlerin

mevcut olmasi s.arttir. Aynca CD icerisindeki urunlerin metal yapisi gibi ozelliklerinin belirtilmi§ olmasi

zorunludur. Aksi halde firmanm vermi§ oldugu teklifin tamami reddedilecektir.

23 . J§tirakci firmalar genei alet kalitesinin inceleneoiimesi ve bir kisim urunlerin numuneler uzerinden

de dogrulugunun teyidi icin a§agida yazili alet numunelerini ihale gun ve saatine kadarteslim etmelidir.

Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyasi icerisinde teslim etmeyen, eksik ya da hatali veren

isteklilerin teklifleri degerlendirme di§i kalacaktir.

Numuneler sozle§me esnasmda firmalara iade edilecektir. Numuneler elle, gozle, gerekirse mikroskop

altinda ameliyatlarda kullanilarak incelenecek ve otoklavda test edilecektir.

Aletlerde agizlarm birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarmdaki elastik yapimn bulunmamasi,

kilitlenebilen tiptekilerin zor acilip zor kapanmasi, eklem yerlerinde ve serasyonlu agizlarda capak

bulunmasi, kesici agizdakilerin agiz kismi kapatildigmda dokuyu travmatize edecek sekilde yapilann

bulunmasi, diizgun kesmemesi, kopanci agizdakilerin kopanlan bolgede parcalanmalara sebep olmasi

, agiz §eklinin aynismi puruzsuz bir §ekilde koparmamasi gibi durumlardan herhangi birinin tespit

edilmesi durumunda isteklinin teklifi degerlendirme disi kalacaktir. ilgili klinik ihale karar

suresince,asagidaki alet numuneleri dismda baska aletleri de, ihaleye i§tirak eden turn firmalardan

ihale listesinden diledigi kadar cerrahi aleti numune olarak isteyebilecektir.


