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KONU : Teklife Davet
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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı CERRAIfr ALET ALIn/il işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunın22[D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının l3l05l2022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
d iyadindh@Fnail.com adresine göndermen i zi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

iaarl

elden teslim edilmesi yada

iı.noĞa
ve Mali Hizrnetler

Sıra
No

Malın / İşin Adı Miktır Birimi Birim Fiyatı Toplım Fiyat

ı BRAuN STADIER EPıeroToMl ıuırıs §cM 5 ADET

2 METZENBAUM MAKAS eĞnİ ZOCİİİ 8 ADET

3 PENS oVER 25cM 6 ADET

4 MAYO HEGAR
PoRTEGu 20cM

Tt NGSTEN KARBİD 6 ADET

5 cdinAHi AIET KoNTEvNıRı (31ox19ox5ocM
BoYuruNDA)

1 ADET

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya,A ile) KDV hariç TL olarak diLenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ - Alımlar http://www.agriihate.gov.tr/e_posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Atım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
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Diyadin Devlet Hastanesi

cgRRıxi ıı.er rgrıılr şınrıııııesl

1 . Cerrahi Aletler, pas|anmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı pas|anmaz

çelik dışında diğer materyallerden üretilmaş cerrahi aletlerin " teknık şartnameye cevap " metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi

halde istekıınin tekııfi değerlendirme dışı kalacaktır.

2 . Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

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

4. Cerrahi aletlerin fonksiyonlarıgereği bulunmasıgerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır.

5. Cerrahi aletlerin bacaklarına kuwet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuwet azaldığında bacakların i]k

pozisyona dönmesini sağlayan "elastiki yapıya" sahip olmalıdır.

6 . Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.

7. Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.

8. Eklemsiz]erde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyone| uç ve ergonomik sapı olan a|etler olmalıdır,

9. Cerrahi makaslar tutuk]uk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli Ve tam kapatıldıklarında elemanlarınln uç kısımları bir

noktada birleşmelidir.

10. Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bu|unmamalı, yalpalama ve laçkalaşma olmamalıdır.

11 . Cerrahi makasların mafsa|ları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır, ara]ıkları temiz olmalıdır.

12. portegüler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları birbirine aralıksız oturmalıdır.

13. pensler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının ağızları birbirlerine karşılıklı

gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır.

14. Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır,

15. Teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda kayıtlı olması gerekmektedir.

16. ihale dokümanı beyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numara|arı kesin

evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı

fonksiyonları görecek şekilde olmahdır. Teklif edilen a|etlerin ölçüleri isteni]enden 20 cm altı a]etlerde +/- 1cm, 20 cm ve üstü

aletlerde +/- 2 cm uzunluklarda olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören eğim, kavis, ağız metal yapısı, ağız diş yapısı,

kıvrım, serasyon gibi işlevsel özellik]erinde istenilenin aynı olmak zorundadır.

17. Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı istekıiıerin teklif dosyasl

içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyid edilecektlr.

ihaleye verilecek kata|og ve broşürlerde teklif edilen ürünün, uzunluk, ebad ve metal özelllkleri gibi detaylı özelliklerinin

bulunması teklif edilen ürünün teyldi açı$ndan zorunludur.

18. iştirakçi firmalar genelalet kalitesinin incelenebilmesive bir kısım ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi

için aşağıda yazllı alet numunelerini ihale gün ve saatıne kadar teslim etmeıidir. Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası

içerisinde teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren istektilerin tekliflerl değerlendirme dışı kalacaktır. İstem yapan hekimler

uygunluk vereceği ürünler tercih edilecektir.

21. Yerli üretimlerde üretici firmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçl firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi teklif dosyasl

içerisinde verilecektir.



22. Tİklif ediİecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az S(BEŞ) yıl garantili olacaktır. Garanti üretaci,

ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı ürünlerin teslimi esnasında sunulacaktır.

isreıreır cERRAH| AtETtERlN tisTEsl

KADİN HASTAIİKLARİ V DOĞUM SERVİSİSORUMIUSU

zÜHAtAKYAR

ŞOrV

Braun Stadler Eplzyotoml makas 15cm ADET: 5

Metzenbaum makas eğri 20cm ADET: 8

Pens Over 25 cm ADET: 6

Mayo Hegar tungsten karbid portegü
20cm

ADET: 6

Cerrahi Alet Konteyneri (310x190x50

cm boyutunda)
ADET: 1


