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SAĞLIK BAKANLIĞI

Agn İl sağlık Müdiırlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921429
KONU : Teklife Davet

24.05.202l

Teklif Mekfubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı SEZERYAN SETİ ALIIW işi 4734 Sayılı
Kamu İhde Kanunğn22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının 2ll05l202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada
di},adindh@email.com adresine göndermeni zi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

İdari ve

§ıra No Malın / İşinAdı Miktır Birimi Birim Fivatı Toplam
ı g|şünlsApı 3 No 21.5cM ı ADET

2 CERRAHİ MAİGS STND. MD. DÜZ
KNT/KNT.14.5cM

ı ADET

3 TOENNİS DİS.MAKASİ ÇOK HASSAS EGR
17.scM

4 ADET

4 DİSEKSİYON PENSET STND. MODEI DÜZ
20cM

1 ADET

5 DoKu PENSETısTND.MoDEt 1x2 Dıs
14.5cM

1 ADET

6 EPİZYO MAKASİ 3 ADET

7 HEn^rooD-sMıTH ovuM PENSı 21.5 ı0 ADET

8 Attıs DoKu PENSı 6.2 MM 15.5cM ı ADET

9 BAcKHAus çAMAşıR KIEMP llcM 3 ADET

10 BAUMGARTNER PORTEGÜ İZ.SCİİ 2 ADET

ıı MAYo PoRTEGÜ ı7.5cM 2 ADET

12 PEAN HEMosTATlx pers eĞnllııcg
13cM

3 ADET

13 KOCHER HEMOS. PENS DÜZ DİŞ 15 2 ADET

t4 KOCHER HEMOS. PENS EĞRİ DİŞ § 1 ADET

15 FARABEuF EKARTöRÜ 23xl6MM 24cM 1 ADET

16 FRıTscH EKARTöR 46x75MM 24 cM 1 ADET



17 BOYAMATASİ 1 ADET

18 ı(oNTEYNER VAIF GRı
ıı65x280xı@MM

3 TAKıM

Dr.Vedat

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya:A ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diDeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Odemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacakiır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiiın alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



GERRAH| ıı-er rexıılx şARTNAınes|

l-Malzemeler pas|anmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.A|etler mat otma|ıdır.
2,Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası, barkodu, CE ibaresi, pastanmaz çe|ik otanlar üzerinde de
STAİNLESS ibaresi, datamatrix (chip,kare kod),üretim tarihi,markası ve BRANŞ sET İsMİ lazer tekniği ile yazılı olacak
ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Bu özel|ikler ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak uygun olmayan
numunelere ait tekl|fler değerlendirme dışı bırakılacakhr
3-Aletlerin barkod kodlu ambalajlarda olması zorunludur. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek
imalatçı firmadan aletler hakkında tek tek bilgi sahibi o|ma hakkına sahiptir.
4,Alınacak aletler 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır. Teklif edilecek ürünlerin ölçüleri
(mikro aletler hariç) istenilenden 20 cm alh a|etlerde +/{,Scm ,2Ocm ve üstü aletlerde +/- lcm farktı
olabilecekür.Ancak bu fark aletin ana lşlevinigören iş|evsel özelliklerinde şekil (eğim,kav|s,kıvrım vb)ve metal
yapısında istenİlenin aynı olmak zorundadır.Teklif edilecek alet|erin ağız ve uç kısım|arında farktılıklar ise (mikro
aletler hariç)İsteni|enden +/ -YoS farklı olabilecektir.
S-Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma tesüne dayanıklı olacakhr.
İstekliler İhale listesinde betlrtilen bir veya birden fazla branş grubuna teklif verebilirler.Ancak set bütünlüğünün
korunması ve alet|erde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek her bir gurubun tamamına aynı marka
olarak teklif verilmesi zorunludur.Gurubun içindeki herhangi bir alete veya sete fiyat veritmeyecektir.Teklif edilecek
konteynırlar cerrahi aletler ile aynı marka olacaktr.
İhale uhdesinde kalan firma ürün tesliman esnasında kurumun belirleyeceği sayıda persone|e en az 1gün süre ile
eğitim vereceklerdir.
6,Bacaklarına kuwet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncive kuwet azaldığında bacak|arın ilk pozisyonuna
dönmesini sağlayan (elastik yapı) özelliği olmalıdır.
kesici, tutucu çenelerin sabit ve düzgün hareket edebllme özelliği olmalıdır.
Tutucu çeneye sahip olan alet|erde ağız ve dişlerin karşılıklı tam o|arak kapanabilme özelliği olmalıdır.
Kilit mekanizmasında bacakların yumuşak kilitlenip kolay ayırabilme öze|liği olmalıdır.
Eklemsizlerde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapın olma özelliği değerlendirilecek,
gerekirse 1 hafta süre ile ameliyathanede kullanı|arak aletlerin uygun olup olmadığı test edilecektir.Uygun otan
aletler değer|endirmeye alınacaktır.Öncelikle teklif edilen aletlerin iş görebilir ve uzun ömürlü olması kurum
menfaatleri doğrultusunda tercih sebebi olacaktır.
7,Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin uluslararası Rockwell sertllk standartlarına göre
sertllk değerleri; kesici aletler için 5G58 HRC, tutucu aletler için ıt0-48 HRC olarak belirtilen değerlerde olacakhr.Bu
standardın ts en ıso 6508-1:2016 standartlarına göre yapılmış olduğu noter tasükli olarak belgelenecekür.
Üretici firmanın Türkak tan alınmış TS EN lSO 9OO1: 2015 şartlarına uygun bir kalite sistemine sahip olduğunu
onaylayan noter tastik|a QUAtlW MANAGEMENT SYSTEM CERTlF|CATE belgesini noter onaylı ihale dosyasında
belgelenecektir.
8- Teklif edilen cerrahi alet|erin şartnameye uyumluluğu ve istenllen özellik|eri taşıyıp taşımadığı lstekllleran tekllf
dosyası içerisinde verecekleri üreticilerin detaylı ürün evsafını gösteren katalok ve broşürlerindeki belgeler ilede
teld edalecektir. orijinalve web sayfalarında yayımlanmış katalok ve broşürlerde tek|if edilen ürünün birebir uç
yapısı uzunluk ,ebad ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edi|en ürünün teidi açışından
zorunludur.CD ortamında verilecek kataloklarda arama motorlarının olması format veya proğram sorunlarıyla
karşılaşılmaması ürünlerin uç yapılarının birebir ölçülerde görülmesi zorunludur.Aksi halde firmanın vermiş olduğu
teklifin tamamı red edilecektir.
Türkak tan alınmış Kiva Tıbbi cihazlar için Kalite Yönetim Sistemleri ile i|gili EN lSO 13485:2012 standartlarını
sağlayan noter onaylı belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
Türk patent ensütüsünden alınmış noter onaylı Marka Tescil belgesi ihale dosyasında sunulacakhr.
lSO11737-2 Streildeney raporu noter tastikli evrağı ihale dosyasında belgelenecektir.

KoNTEYN ı R TEKN ıK özeı.ı.l rı.eRİ :

l-Konteyner ve aksamlan 134 derece negatif / pozitif buhar basıncına dayanıklı cerrahi alet tekstil ve steril editebilir
plastik esaslı malzemenin sterilizasyonuna uygun olacakhr.
2-Konteynerler, kullanılmış malzemenin taşıma sırasında hastane hijyenini riske sokmayacak güvenlikte paketleme
ve muhafaza$na uygun yapıda olacaktır.
3-Konteynerler üst üste konulduğunda kaymayacak şekilde dizayn edilmiş olacakhr.



4,Konteynerler üzerinde sterııızasyon etikeü, Cerrahi bölüm etikeü, operasyon etiketi ve güvenlik mührü takma
Yer| bulunacaktır. Bölüm ve operasyon etiketi, en az 6(a|n) renk seçeneğine sahip olacakhr. ihaıe kurumu tarafından
bildirilen renklerde bölüm ve operasyon isimli etiketler firma tarafından sağ|anacaktır.
S-Konteynır|erin kİlit sistemi, tam kapanmayı sürekligaranti edecek şekilde yaylanabl|ir özellikte otacaktır.
6,KonteYner kaPakları ve filtre sistemleri kontaminasyon riskiniönleyecek, sızdırmaztığı sağlayacak conta sistemine
sahip olacakhr.
7-Konteynerler anodize alüminyumdan üretilmiş olacakhr.
8-Konteyner kutularında bulunan kilit aksamları paslanmaz çe||kten üretilmiş olacak, kapak tutamaktarı olarak
ku|lanı|abilecek, tutamak bağ|antısı gevşek olmayacak, kullanım sırasında isten|rse kutu içer|sine katlanabilecektir.
9,Konteynerlerin steril bütünlüğünü 180 (yüzseksen)gün koruyab|ldiği , mikrobiyolojİ klİnİğinin vermiş olduğu
uygunluk raporuyla noter onaylı o|arak belgelendirilecektir.
lO-Konteynerlerin tutamak, kilit ve etiket aksamlarını taşıyan ön blok|arı, çökme ve darbelere karşı dayanıktıtık
amacı ile tek parça (monoblok) olacaktır.
1l,Konteyner kapağında bulunan filtreleri dış etkenlerden korumak amacı ile filtre,atiminyum koruma kapağıyla
korunmuş olacakhr.
l2,Konteynerler mikrobiyolojik bariyer filtre sisteminde kullanılabilir olacaktır. Mikro bariyer filtre sistemi
aliminyum malzemeden yapılmış olacaktır. Kurum lstedlğl filtre sistemine geçiş yaparken, kutu ya da kapak
değiştirmeyecelcir.
13,Va|f sasteml, konteyner hafifliğini sağlamak amacı ile medikal uyumlu, sterilizasyon ısısına dayanıklı, plastik esas|ı
malzemeden üretilmiş olacaktır.
14-Valf sistemi, otok|av / sterilizatör basıncı ile çalışacakhr. Pozltif/ negatif basınç etkisiyle valf, her iki bölgeye
açılarak buhar giriş - çıkışına izin verir yapıda olacaktır.
l5-Valf sisteminin tüm aksamları açıkça görülebilecek, kontrol ve temizlik amacı ile kolaytıkla sökülüp
takııabııecektir.
16-Valf sisteml, yerine ko|aylık|a yerleşecektir. Güvenli bir şeki|de yerteştiği işarette belir|enecek ve yerine yerleştiğ|
hissedilecektir.
TEı(NıK HususLARDA lsreııer BELGELERı
1-Ürünler üzerinde mevcut olan data matrix,chip veya kare barkod sisteminin üretici firma tarafından yapıldığına
dair belge aslı veya noter tasdikli olarak ihale dosyasında ver|lecektir.
2,KOSGEB ve TSE kurumları taraftndan verilen Kimyasal Analiz ve Deney Raporları (Cerrahi A|et Kapsamlı) belge|eri
aslı veya noter tasdikli olarak ihale dosyası ile verilecektir.Ayrıca çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım
öze|liklerini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Si|isyum, Molibden ve Vanadyum gibi e|ementler
%l(bir)den fazla bulunmama|ıdır. Ürünlerin kalitesini ifade eden bu betge aslı veya noter tasdlkli olarak, yabancı
di|de verilecek olan|ar Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olarak verilecektir.İsteklilerin bu beyanları uluslar arası
normlarla uygunsuzluğu tespat edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3-Teklif edilen aletler için geniş referans listesi verilecektir. Birinci derece Üniversite Hastanelerl ve Devlet
Hastaneleri için verilen referanslar tercih nedeni olacaktır. Verilen referans listesinde kurum adı, telefon ve faksı
detaylı olarak verilecektir. İşürak eden firmaların teklifte bulunduğu markalı ürünlerin, kamu hastaneleri referansları
araşbrılıp, teklif edilen ürünler için tutulan olumsuz rapor var ise teklifleri dikkate alınmayacaktır.
4- İştirakçı firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları lle vereceklerdir.tel sepet ve
konteynır katalok|arı hariç d|ğer ürün Katalokları Türkçe olacaktr. Kataloklarda ürün|erin uç yapısı, ebatları mutlaka
net görülmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirmeye alınmayacaktr.
5- İhaleye katılacak firmalar tek|if ettikleri ürün|erin tamam| için bu şartnameye ve ekindeki tisteye göre kalem
kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. Bu belge iştirakçı firmanın antetll kağıdına yazılmış ve
yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecekür. Bu cevaplar ürünlerin orijinal doküman|arı
ile karşılaşhrıldığında herhangi b|r farklı|ık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacakhr.
6- İhale uhdesinde kalan firmanın ithalatçı olması durumunda ilgili malzemelerin teslimat sırasında malzemelerin
Gümrük Giriş Beyannameleri ile gümrük glriş sırasında alınması zorunlu olan TSE uygunluk belgelerini Muayene
Komisyonuna ibraz etmelidir.
7-TSE Satış Sonrası Hlzmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyasında noter tastikli olarak ibraz ed|lmelidlr.
8-İthal ürün tekllf eden firmalar cerrahi a|etlerin Avrupa'da üretildiğine dair orijina| evraklarını ihale dosyasına
bırakacakhr.
9-Yerli ürünler için Yerli Malı Belgesi verilecektir.
lO-Verilecek konteynır eüketleri için lSO t7O25 sertifikasına sahip ulusalveya uluslararası akredite deney
laboratuvarlarının birinden alınmış lSO 11140-1 belgesi olmalı,bu belge ihale dosyası içerisinde aslı veya noter
tasdikli olarak verilmelidir.



1l-İmalatçı firmanın, ithalatçı veya iştirakçi firmaya vermiş olduğu mümessil|ik veya yetki betgesi mut|aka ihate
evrakları ile birlikte komisyona sunulacaktır.
l2,Konteyner ve te| sepetler TS EN 868-8 standartlarına göre üretilm|ş ve belgelendirilmiş olmatıdır.Bu belge ihale
dosyasında aslı veya noter onaylı o|arak sunulmalıdır.
l3{errahi aletlerden garanti süresi içerisinde bozulan,kırılan,kororyona uğrayan atet|erin 15 gün içerisinde yeni|eri
ile değiştirileceğine dair taahhütname vereceklerdir.
l4,Teklif edilen cerrahi aletler için üreüci firmaya ait TS 5172 EN lSO 13402 4 otoklavlamaya, korozyona ve ısıya
karşı DİREllÇ TAYİNİ BELGESİ(en az 4 farklı ürün için alınmış) noter tasdikli veya ilgili kurumdan e imzalı olarak
verilmelidir.
15-Üreüci firmaya ait Kapasite Rapor|arı verilecektir.
16, Yerlİveya yabancı Üretici firma adına düzen|enmiş DlN 58298-2010da belirtilen şartlara göre imal edildiğine
dair uluslararası akredite kurum|arından alınmış belge Türkçe tercümesi ile birlikte noter tastikli ihale dosyasında
mevcut olma!ıdır.
l7,Konteynerlerin steril bütünlüğünü 180 (yüzseksen}gün koruyabildiği, mikrobiyoloji kliniğinin vermiş olduğu
uygunluk raporuyla noter onaylı olarak belge|endir|lecektir.
l8-Teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile i|aç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olması ve alımı
yapılacak ürün|erin (doğrudan insana teması olmayan konteyner, tel sepet, si|ikon çim ve taslar hariç)TİTUBB de
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakan|ığı Onaylı UBB çıktıları ihale dosyasında
verilecektir.
19, İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacaktarı
"teknik şartnameye cevap "başlıklı belgeyi ve örneği aşşağıda gösterllen ceweli dotdurarak tekııf
dosyası içerİsinde vereceklerdir.Bu belgeyivermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklıfi
reddedilecekür.
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2O-Bakım ve kullanım kı|avuzu ihale dosyası ile birlikte verilecektir.
GARANTİ:
-İmalatçı, athalatçve iştirakçi firmanın kurum adına düzenlenmiş garanti belgeleri dosya içerisinde
verilecektir.iştirakçifirmanın mümessill|nin veya bayiliğinin lptal olması durumunda aynı garanti şartlarını üreüci
veya ithalatçı firmanında sorum|u olduğunu gösteren üretici/ithalatçı firmadan onay|ı taahhütnamede teklif dosyası
içinde bulunacakhr.
Cerrahi aletler için : 2 yı|

Yedek Parça ve Servis için : 10 yıl (ücreti karşı!ığı)

NUMUNE
İştirakçı firmalar ihale komisyonunun istemesi durumunda lstem llsteslnde yeralan ve komisyonun istediği
sıralarda belirtilen aletlerin numunelerini ihaleden sonra en geç 5 iş günü içerisinde hastaneye tesllm
edeceklerdir.İhale Komisyonu gelen numuneleri |nceleyecektir.İstenen numuneler geürilmediği takdirde iştirakçi
firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacakhr.Bu numuneler görsel ve fonksiyonel o|arak çıplak göz|e,

mikroskopla ve elle incelenerek test edilecektir.
Numune olarak verilen aletler teslimata kadar sahn alma komisyonunda duracak tesllm edilen numune olarak
verilen aletler kıyaslanarak teslim alınacaktır.Emin olunamıyor ise malzeme tesliminde komisyon, aletlerin
şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunu teylt etmek amacıyla TSE 5172'de belirtilen metal malzeme korozyon
deneyine tabi tutulacaktır. Teknik şartnameye uygunluğu tespit etmek amacıyla yapılacak tüm testler, deneyler ve
bunların belgelendiri|mesi ile ilgili tüm masraflar kahlımcı firmalara ait olacaktır. Olumsuz bir durum tespit
edildiğinde malzeme rededİlecektir. Kodlar BAHADıR AEscuLUP MEDİcoN Kts MART|N kataloklarından astekıaıere
referans olması açısından seçilmişür.Firma|ar aynı marka veya aynı özellikte farklı marka aletlerini teklif edebilir.

sETLER



EEZERYAİ| SETİ
24
6 B 030.02 BısTURl sAPı 3 No 21.5 cM 1 Adet

24
9 c 312.03 CERRAHı MAıGS STND.MD.DUZ KNT/KNT. 14.5cM 1 Adet

25
1

c 4ı6,00 ToENNıs Dıs.MAlGsı coK HAssAs EGR.17.5cM 4 Adet

25
3

D 240.05 DlsEKslYoN PENSET STND.MoDEL DUz 20 cM 1 Adet
25
4

D 360.03 DoKu PENsEn STND.MoDEL 1x2 Dls 14.5 cM 1 Adet
25
5

c 604.01 EPİZYO MAKASİ 3 Adet
25

7
E 086,00 HEYt\rooD-sMıTtl oVuM PENSı 21.5 10 Adet

25
8

E 150.00 ALLıS DoKU PENSı 6.2 MM 15.5 cM 1 Adet

26
0 E 430.01 BAcKHAus cAn AslR KLEMP 11 cM 3 Adet

26
1

F 210.00 BAuMGARTNER PoRTEGU 14.5 cM 2 Adet
26
2

F 231.01 MAYo PoRTEGu 17.5 cM 2 Adet
26
4

G 421.00 PEAN HEMOSTATİK PENS EGRİ İNCE 13 CM 3 Adet
26

5
G 4ı14.00 KocHER HEMos.PENs DÜz Dıs 15 2 Adet

26
6 G 445.00 KocHER HEMos.PENs EGRıDıs 15 1 Adet

26
8

K 325.00t FARABEUF EıGRToRU 23X16 MM 15 cM 1 Adet

27
2

K 715.o4 FRıTscH EıqRToR 46x75MM 24 cM 1 Ad€t

27
6 Y 904.00 BOYAMATASİ 1 Adet

27
7

Y 210.10wB KONTEYNER VALF GRl 465x280x100 MM 3 Takim

Fuat ı(as 1ç


