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12.04.2022

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve Ozellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/a maddesine gore Dogrudan Temin UsulU ile yapilacaktir. Soz Konusu alim i?in KDV hari? birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 22.04.2022 saat: 09:30 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.

IHTIYAC LISTESi

Murat AjV/lRCi
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S.No

1
2

3

4

5

6

Malzeme Adi

Naegele Dogum Forsepsi 36cm
Kulak Sirmgasi Komple Set 100 ml
Mod. USA G6bek Makasi, Ergo Cut
10.5cm
Crile Hemostatik Klemp, Egri, 14cm
Mikro Kulak Pensi, Tirtikli U9, Diiz,
6.0x0. 8mm, Saft 8cm
Mini McGee Alligator Mikro Kulak
Pensi, Tirtikli Uc, Duz, 3. 5x0. 6mm,
Saft 8cm
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1
1

5

5

2

1

Biritni

Adet
Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

<

Birim Fiyati
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Teklif Eden
.../.../2022

Ki§i / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Kase/lmza

W'. Teknik Sartname
Satinalmamn Yapilacagi Birim: Tutak Devlet Hastanesi
• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin §artnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis Urun numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen urunlerin onaylanmis Urun numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazih talebi Uzerine en ge9
60gun ifinde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik Sartname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis. sayihr.
• Ahmlarimiz kismi teklife a9iktir.
Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu uzeri Tutak/AfiRI
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ay$e BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



CERRAHI EL ALETLERI TEKNIK SARTNAMESI

1. Cerrahi aletler paslanmaz ^elikten imal edilmis, polisaji diizgiin ve piiriizsiiz olmahdir. imalat veya
tibbi nedenler ile paslanmaz pelik disinda diger materyallerden iiretilmis cerrahi aletlerin, "teknik
sartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi degerlendirme disi
kalacaktir.

2. Cerrahi aletler tavan lambasi ve mikroskop isigi altinda, go'zii alacak sekilde parlayan malzemeden
yapilmis olmamalidir.

3. Cerrahi aletler en az 134 C de buharh otoklavda, etilen oksit, hidrojen peroksit, ve kimyasal uriinler
ile sterilizasyon yontemlerine uygun olmahdir. Cerrahi aletler korozyona karsi dayamkh olmahdir.

4. Cerrahi aletlerin iizerinde marka, aletin katalog numarasi ve CE isareti ile paslanmaz celikten olanlar
iizerinde aynca "stainless" ibaresi normal kullammda her ttirlii temizlik ve sterilizasyon sartlarmda
silinmeyecek sekilde yazih olmahdir. Cerrahi setlerin ve cerrahi el aletlerinin ne kadar
kullamldiklan, tamir-bakim takipleri, aletlerin sterilizasyon tarihlerinin belirlenmesi, setlerin dogru
aletlerle hazirlandigimn elektronik ortamda takibinin yapilabilmesi amaciyla, yiizey genisligi
3mm'den biiyiik turn cerrahi aletlerin tizerinde Data Matrix barkodlan olmahdir. Data Matrix barkod
kodunun iiretici firma tarafmdan yapildigma dair yerli flrmalar i?in noter onayh, yabanci uretici
flrmalar ifin ise uretici tarafmdan diizenlenmis apostil kaseli belgenin teklifler ile birlikte sunulmasi
gerekmektedir.

5. Teklif edilecek cerrahi aletlerin iiretildigi 9elik hammaddesinin sertlik degeri Rockwell sertlik
standartlarma gore olmali, Rockwell sertlik standartlanna gore sertlik degerleri; kesici aletler i9in
50-58 HRC, tutucu aletler J9in 40-48 HRC olarak belirtilen degerlerde olmahdir. Hammaddenin riiru,
sertlik degeri, korozyon test raporlanm ve diger ozellikleri ihale dosyasmda sunulmahdir.

6. Celigin yapismda bulunan ve 9eligin dayanma ozelliklerini degistiren Karbon, Mangan, Fosfor,
Kiikiirt, Nikel, Silisyum ve Vanadyum gibi elementler 9eligin yapismda %1 (bir)'den fazla
bulunmamahdir.

7. Teklif veren firmalar teklif ettikleri iiriinlerin orijinal veya cd ortaminda kataloglanni ihale evraklan
ile birlikte vermelidir, Fotokopi, faks ve benzeri dokumanlar kabul edilmeyecektir. CD ortaminda
verilecek kataloglarda katalog numaralarinm girilebilecegi arama motorunun bulunmasi, format
sorununun olmamasi gerekmektedir. Teklif edilen rum iiriinler katalog ve brosiirlerde yer almahdir.
CD de uriinlerin agiz ve U9 yapilannin birebir 6l9iilerde goriiniir olmasi gerekmektedir

8. Teklif veren firmalar setlerde, set burunlugiinun bozulmamasi i9in set olarak teklif vereceklerdir. Set
i9erisinde yer alan cerrahi aletler, konteynerlar, sepetler malzeme ve sterilizasyon giivenligi
a9ismdan aym marka olacaktir.

9. Teklif veren firmalann ahm konusu malzemeleri teklif etmeye yetkisinin bulunduguna dair belgeleri
olacaktir.

10. Teklif veren firmalann T.C. Ila9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi'na (TJTUBB) veya Uriin Takip
Sistemi (UTS) kayith olmasi ve ahmi yapilacak tibbi cihazlann TITUBB'ta veya Uriin Takip Sistemi
(UTS) Saghk Bakanhgi tarafmdan onayh olmasi sarti aranacaktir. Kapsam disi olan uriinler i9in
uretici veya ithalaci beyam yeterli olacaktir.

11. Teklif veren firmalar teklif ettigi marka ve iiriine ait bakim, saklama ve sterilizasyon bilgilerini
i9eren Tiirk9e kullamm kilavuzunu vermelidir.

12. Teklif veren firmalar teklif ettikleri iiriinlerin tamami i9in bu sartname ve ekindeki listeye gore kalem
kalem teknik sartnameye uygunluk belgesi hazirlayacaklardir. Bu beige teklif veren firmanm
yetkilisince imzalanmis olarak teklif dosyasi i9inde verilecektir. Bu cevaplar, uriinlerin orijinal
dokiimanlari ile karsilastirildigmda herhangi bir farklihk bulunursa firma, ihale disi birakilacaktir. Bu
belgede teknik sartnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtiya9 listesinde belirtilen iiriin



karsihginda isteklinin verdigi iiriiniin katalog numarasi, isteklinin teklif ettigi marka, iiriiniin adedi,
barkod numarasi ve a9iklamasi yer almahdir. Ornek sablon asagida gosterilmistir.

Sira
No

1
2

Referans
Katalog No

Teklif edilen
Katalog No

Teklif
edilen
Marka

Uriin
A9iklamasi Miktar Katalog

Sayfa No

Uriin
Barkod

No

13. Ekli listede bulunan Cerrahi Aletler evsaf belirtilmesi amaci ile DENIZ Katalogundan se9ilmistir.
Belirtilen kodlar ornek teskil etmesi amacinda olup dengi diger marka iiriinler teklif edilebilir. Teklif
edilen aletlerin ebatlan 10 cm ve alti olan aletlerde +/- 0,5 cm, 10 cm iistii aletlerde +/- 1cm, 20 cm
iistii aletlerde +/- 2cm farkli olabilecektir. Ancak aletlerde ana islevi goren U9 kisimlan islev ve metal
yapisi bakimmdan istenilenle aym olmahdir.

14. Teklif veren firmalardan, genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve iiriinlerin numuneler iizerinden de
dogrulugunun teyidi amaciyla ahm listesi i9indeki aletlerden teklif ettikleri marka aletlerden numune
olarak numune degerlendirme asamasinda istenecektir. istenen numuneleri zamanmda teslim
etmeyen, kisimlara gore eksik veya hatali numune veren isteklilerin o kisim i9in teklifleri
degerlendirme disi kalacaktir. Ahm siirecinin uzamamasi adina istirak9i firmalardan istenen
numuneler en ge9 3 takvim giinii i9erisinde teslim edilmelidir.

IS.Ahnacak cerrahi aletler ve degerlendirilecek numuneler islevsellik bakimmdan elle, gozle,
mikroskop altinda incelenecek, cerrahi operasyonlarda denenecek ve otoklavda test edilecektir.
Asagida cerrahi aletler i?in tammlanmis olan ozellikler numune aletler iizerinde de aranacaktir.
Uzman personel tarafmdan incelenecek numunelerde cerrahi aletler i9in tammlanmis ozelliklere
aykm hususlann tespit edilmesi durumunda istekliler ilgili kalemlerden veya setlerden
degerlendirme disi kalacaktir.

16. Cerrahi aletlerde fonksiyonlari geregi bulunmasi gerekenlerin disinda keskin kenar bulunmamahdir.

17. Cerrahi aletlerin bacaklanna kuwet uygulandiginda ortaya 9ikan bukiilme direncine ve kuvvet
azaldiginda bacaklarm ilk pozisyona donmesini saglayan " elastiki yapiya " sahip olmahdir.

18. Kilit mekanizmasi olan aletler yumusak kilitlenip kolay ayrilabilen aletler olmahdir.

19. Makaslar tutukluk yapmadan rahat9a a9ihp kapanmall ve tam kapatlldlklarlnda kesme elemanlarimn
U9 kisimlan bir noktada birlesmelidir.

20. Makaslann ve penslerin mafsallannda bosluk bulunmamah, yalpalama ve gevseme olmamahdir.

21. Pensetlerin kollari yeterli esneklige sahip olmah ve zamanla bu esnekliklerini kaybetmemelidir.

22. Kesici ve tutucu 9enelere sahip aletlerin 9eneleri sabit ve diizgun hareket etmelidir.

23. Pensler tutukluk yapmadan rahat9a a9ihp kapanmahdir. Cerrahi pensler tam kapatlldlklarlnda 09
elemanlarimn agizlan birbirine karsihkh gelmeli ve arahk kalmayacak sekilde oturmahdir.

24. Portegiiler tutukluk yapmadan rahat9a a9ihp kapanabilmeli ve tam kapatlldlklarlnda agizlan birbirine
arahksiz oturmahdir. Kesinlikle igne dondiirmemelidir.

25. Teklif edilen iirunler fabrikasyon, is9ilik ve malzeme hatalanna karsi 2 (IKI) yil garantili olmahdir.
Garanti siiresinden sonraki en az 10 (ON) yil i9in iicreti karsihginda yedek par9a ve servis
garantisine sahip olmahdir. Bu garantiler imalat9i firma tarafmdan ahmi yapan kurum adina
diizenlemis oldugu garanti belgeleri ile taahiit altma ahnmahdir. Yerli imalat9ilar J9in bu garanti
belgeleri noter onayh, yabanci imalat9i firmalar i9in ise apostil kaseli garanti belgesinin teklif
dosyasinda sunulmahdir.

Hastn«s)



26. Garanti suresi ifinde kullanim hatalan hari9, bozulan aletler firmaya bildiriminden itibaren 10 (ON)
is giinii i9erisinde orijinaline uygun sekilde hatasi girilemezse ayni siire i9erisinde yenisi ile
degistirilmelidir.

27. Teklif veren firmalar ihalenin uhdelerinde kalmasi durumunda teslim edecekleri iiriinlerin
verimliligini arttirmak amaci ile idaremizin muayene ve kabul islemleri sirasinda belirleyecegi sayida
personele kullanim oncesi ve sonrasi bakim hakkmda egitim verecektir.

*** Cerrahi Aletlerin kesin evsaf belirtilmesi amaci ile DENIZ katalogundan secilmis olup istekliler
teknik sartnamede, ihtiyac listesinde belirtilen evsafta ve ayni fonksiyonlan gorecek sekilde veya dengi
diger marka uriinler de teklif edilebilir.
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Referans Kodu

DC 70. 11 936
DC 44.09710
DC 08.55010
DC 12.25114
DC 44. 00 106
DC 44.001 16

Uriin Acjklamasi

Naegele Dogum Forsepsi 36cm
Kulak S. mngasi Komple Set 100 ml
Mod. USA Gobek Makasi, Ergo Cut 10.5cm
Crile Hemostatik Klemp, Egri, 14cm
Mikro Kulak Pensi, Tirtikli Ug, DiJz, 6.0x0.8mm, Saft 8cm
Mini McGee Alligator Mikro Kulak Pensi, Tirtikli Uc, Diiz, 3. 5x0. 6mm, Saft 8cm
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