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Teklif Mekfubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazıh TRAI(EOSTOild SETİ ALIMI işi 4734
Sayılı Kamu ftıale Kanunıxı22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyatının 0ll04l2022 arih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz
yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

satın alma ine elden teslim edilmesi

ıdari ve Mali Hizrıetler

§ırı
No

Ma!ın / İşin Adı Miktar Birimi Birim
Fiyatı

Toplam Fiyat

ı glşünlSApı No:3 1 ADET

2 PENSETADSON DÜZ DİŞLİ 12CM 2 ADET

3 ATRAvMATlx peııser Düz §cM 2 ADEr

4 FARABEuF EKARTöR 24xl6MM ıscM 2 ADET

5 RAGNEI DAvİs EKARTÖR 14x6,3MM şAFn
ı5cM

2 ADET

6 KLEMP KELIY DÜz 14cM 2 ADET

7 MOSQUİTO HEMOSTAT PENS EĞRİ 2 ADET

8 NAzAt SPEKuIuM(PEDİATRİK AMAçIı
KuLIANıMA uYcuN}

2 ADET

9 METZENBAUM DOKU MAİ(ASİ EĞRİ15CM 2 ADET

NOTLAR:
-Tekliflerin en gğç son teklif verme tarihi ve
gerekınektedir.

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL dtDenlenecektir.
- Eksik doldurulan ilzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giin içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakiır.
- - Alımlar http://www.aeriihale.gov.trle-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaklır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilınektedir.



TRAKEOSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

01. Cerrahi a|etler , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır . lmalat veya tıbbi nedenler
ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş olan
cerrahi aletlerin teknik şartname uygunluk belgesinde belirti|mesi zorunludur . Aksi halde
isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

02. Cerrahi aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı , katalog numarası , imal edildiği ülke , CE
işareti ve paslanmaz çelik olanlar üzerinde " stainless" ibaresi silinmeyecek şekilde yazılı
olacaktır . Bu özellikler ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak o|up uygun olmayan
numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır .

03. Cerrahi a|etler korozyon testi açısından kaynatma ve lU'C basınçlı buharlı otoklavda
sterilizasyona dayanıklı olacaktır .

04. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan
malzemeden yapılmış olmamalıdır .

05. Cerrahi aletlerde kesici kısımları hariç keskin kenar bulunmamalıdır . Cenahi aletin ağız
kısmında birleşme yerlerinde ve gövdesinde hiçbir şekilde çapak , boşluk v.s. olmamalıdır .

06. Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmeli , kilit mekanizmaları
kolayca açılıp kapanabilmeli sıkışma , yalpalama , tutukluk yapmamalıdır.
07. Portegüler , klempler ve pensetlerin ağız kısımları tam kapatıldığında aralık kalmayacak şekilde
kapanabilmeli ve birbirlerine aralıksız oturmalıdır .

08. Cenahi aletler bacaklarına kuvvet uygulandığında rahatça hareket edip esneyebilecek ve
bıraklıdığında ilk pozisyonuna rahatça gelebilecek şekilde elastik yapıya sahip olmalıdır.
09. |hale sonrasında cerrahi aletlerin teslimi esnasında cerrahi aletlerden ilgili bölüm uzmanının
seçeceği 2 adet cenahi alet korozyon testi için alınacak , hastane sterilizasyon biriminde TS
5172'de belirtilen buhartı otoklavda sterilizasyon ve kaynar su testlerine tabi tutulacaktır . Bu
testlerden olumsuz sonuç veren firmaların aletleri reddedilecektir . Firmanın itirazı durumunda ilgili
aletler aynı testlerin yapılması için akredite edilmiş laboratuvarlardan birine masrafları ilgili firma
tarafından karşılanmak üzere gönderilecektir .

10. lstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen aletlerin tamamına teklif vereceklerdir . Set bütünlüğünün
korunması ve a|etlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek setin tamamına tek bir
marka ile teklif verilmesi zorunludur . Firmalar ürün|erine ait katalog numaralarını şartnameye
uygunluk belgesinde yazmak zorundadır . Teklif veren firmanın kendi markasına ait katalog
numaralarını bir veya birden fazla kalemde yazmaması yada özel üretim , eşdeğeri gibi ibarelerle
belirtmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır .

11. Cerrahi aletler teknik şartname içeriğinde yer alan ve evsafı gösteren katalog numaraları kesin
evsaf belirlemek için yazılmıştır . Firma|ar şartnamede belirtilen evsafia ve aynı fonksiyonları
görecek şekilde veya dengi benzeri diğer marka aletleride teklif edebilir . Teklif edilen aletler çok
hassas operasyonlarda kullanılacağından ölçü|eri istenilenden +5 mm farklı uzunlukta olabilecektir
. Bu fark aletin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı ölçülerinde , ağız metal , serasyon yapısı ve
işlevsel özelliklerinde ise istenilenin aynı olmak zorundadır.
12. Cerrahi aletlerin metal karışım oran|arı ve üretimde kullanılan çe|iğin uluslararası
DlN58298/2010 normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi , üretici
fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan ,

noterlikçe türkçe tasdikli beyanı ile belgelenecektir . Firmaların bu beyanları uluslararası normlarta
karşılaştırılacak uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır .

13. CerrahiAletler fabrikasyon ( imalat ) ve işçilik ve malzeme hata|arına karşı en az 2 yıl garantili
olacaktır . Garanti üretici fabrika , ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı verilecektir . Üretici
fabrikanın garanti belgesi menşei ülke noterlik ve apostil tasdikli olacak ve türkçe tercümeleride
noter tasdikli olacaktır . Aşağıdaki hususlar garantl belgelerinde yazılı olacaktır .

a } 10 yıl süreli ücreti karşı!ığı hizmet garantisi verilecektir.
b ) Garanti süresl içinde kullanım , bakım ve sterillzasyon hataları har|ç , bozulan aletler tamir
edilemediği takdirde yenileri ile değiştirilecektir .

c ) Üretici fabrikanın türkiye distribütöründe değişiklik olması halinde , yeni
garanti|eri üstlenecektir .

aynı



14 . Firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri cerrahi aletlerden garanti
süresi içerisinde kullanım , bakım ve sterilizasyon hataları hariç yay , pim , vida v.s. değişimi ile
tamiri mümkün olmayan bozulan , kırılan , korozyona uğrayan aletleri 60 gün içerisinde yeni|eri ile
değiştirecektir .

15 . Firmalar teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım , saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren
türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir .

16 . Firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini
arttırmak amacı ile muayene ve kabul işlemleri sırasında sterilizasyon birimine kullanım öncesi
ve sonrası bakım hakkında bilgiverecektir .

17 . Sete uygun konteynır verilecektir.

ixrivıç ı_isresi

sıRA
No

AçlKLAMA aini]uı ADET

1 Bisttlri sapı no:3 adet 1

2 PensetAdson DtD Dişli l2cm adet 2

3 Atravmatik Penset Dtiz l5cm adet 2

4 Farabeuf Ekartör 24xl6mm 15 cm adet 2

5 Ragnel Davıs Ekartör l4x6,3 mm şaftı 15 cm adet 2

6 Klemp Kelly Dtiz 14 cm adet 2

7 Mosquito Hemostat Pens Eğri adet 2

8 Nazal Spekulum (pediatrik amaçlı kullanıma uygun) adet 2

9 Metzenbaum Doku Makası Eğri l5Cm adet 2


