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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh DOĞUü\,IIANE CERRAHi ALET sETİ
ALIMI işi 4734 Sayıh Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
haıiç birim ve toplam fiyatının 03/03/2023 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden
teslim edilmesi yada diyadindh@email.com adresine göndermenizi rica ederim.

Sıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim
FiYatı

Toplan

1 TEK DiŞLİ TENAKULUM 3 ADET

2 oVER PENsi 4 ADET

3 PENsET 3 ADET

4 MAKAs 4 ADET

5 KLEMP 3 ADET

6 PoRTEGÜ 4 ADET

7 PLASENTA OVUM KLEMP WlNTER 2 ADET

8 EĞRi KLEMP 1 ADET

9 Düz KLEMP 1 ADET

10 9 ADET

11 L ADET

12 HisTERoMETRi 1 ADET

DiVER EKARTÖR 4 ADET

l4 EPizYoToMi MAKAsl 2 ADET

15 FRANZ EKARTÖR 1 ADET

l6 AUWA EKARTÖR ADET

17 BRE|SKY EKARTÖR 1

PUBiS EKARTÖR 1 ADET

UYG DUR
3

Baran Ş
m

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.

PENsET DiŞsiz

NoVAK DiŞsiz

13

1

ADET

18



- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltıne yapılan teklifler değerlendiımeye alınmayacaktır.
- Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUTKodu belirtilrneyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://wrrw.agriihale.gov.trle-oosta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilınekted ir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktlr.
- e-posta adresiniz satın almaya veriliıse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.



CERRAH| ALET TEXNİK ŞARTNAMES|

'l-Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajl düzgün Ve pürüzsüz olmalldlr.Aletler mat olmalIdIr.
2-Malzeme|erin her birinin üzerinde katalog numarasl, barkodu, cE ibaresi, paslanmaz çelik olanlar üzerinde de
sTAlNLEss ibaresi, datamatrix (chip ,kare kod),üretİm tarihi,markasl lazer tekniği ile yaiıll olacak ve silinmesi
mümkün o|mayacaKlr, Bu özellikler ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak uygun olrnayan
numunelere ait teklifler değerlendirme dışl blrakllacaklr
3-Aletlerin barkod kodlu ambalajlal,da o|masl zorunludur. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek
imalatq firmadan aletler hakklnda tek tek bilgi sahibi olma hakklna sahiptir.
4-Allnacak aletler 134 derecede buhadl otoklavda sterilizasyona uygun olmalldlr. Teklİf edilecek ürünlerin ölçüleri
(mikro a|etler hariç) istenilendan 20 cm altl aletlerde +/-0,scm, farkll olabilecektir.Ancak bu fark aletin ana işlevini
gören işlevsel özelliklerinde şekiı (eğım,kavis,klwlm vb)Ve meta|yaplslnda ist6nilenin aynl olmak
zorundadlr.Tgklif 6dilecek aleterin ağz ve uç kıslmlarlnda farkhllklar ise (mikro aleter hariç)Istenilenden +/_%5
farkll olabilecektir,

'cerrahi 
aletler korozyon testiaçlslndan kaynatma testine dayanlkll olacakttr.

lstekliler lhal€ listesinde belirtilen bir veya birden fazta branş grubuna ıeklif Verebilider.Ancak set bütünlüğünün
korunmasl V€ aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek her bir gurubun tamamlna aynl marka
olarak teklif Varilmesizorunludur.Gurubun içindeki herhangi bir alete veya sete fıyat VerilmeyeceKir.Teklif
edilecek konteynldar cerrahi aletler il€ aynI marka olacaktlr.
lhaıe uhdesinda kalan frma ünin teslimatl esnaslnda kurumun belirleyeceği saylda personele en az 1 gün süre
il6 eğitİm vereceklerdir.
o-Bacaklaına kuwet uyguıandlğlnda ortaya çlkan bükülm6 direnci ve kuwel azaldlğlnda bacaklarln ilk
pozİsyonuna dönmosini sağlayan (eIasük yapl) özelliği olmahdlr.
Kesici, tutucu çenelerin sabit Ve düzgün hareket edebilm€ özelliği olmahdlr.
Tutucu çeneye sahip olan aleterde ağlz Ve dişlerin karşıllkll tam olarak kapanabilme ö:elliği olmalldlr.
Ki|it mekanizmaslnda bacakıarın yumuşak kilitlenip kolay arrabilme özelliğİ olmalıdlr.
Eklemsİzlerda, bükülmo direnci yüksBk gövde, fonksiyonel uç Ve ergonomik sapın olma özelliği değerlendirilecek,
gerekirse 1 hafra süre ile amelİyalhan9d9 kullanllarak aletlerin uygun olup olmadlğ! test ed|!ecektjr,Uygun olan
aletlar değerlgndirmeye allnacaktlr.Öncalikle teklif edİlen aleterin iş görebilir ve uzun ömürlü olmasl kurum
menfaatleri doğrultusunda tercih seb€bi olacaktlr.
7_Tek|if edilecek carrahi aleterin ür€tildiği çelik hammaddosinin ulusıararasl Rockwoll sertjik §tandartanna göre
serdik değerleri; kesicl ale8er için 5G58 HRc, tufucu aleter ldn 40_48 HRc olarak bglirtilen deg€rlerde
olacakİr.Bu standardln ts en lso 650&1:2016 standartlanna göro yapllmlş olduğu noter tastikli olarak
belgel€nocektir.
Üretici firmanln Türkak tan allnmış Ts EN |so 900,1: 2015 şartlanna uygun bir kalita sistemine sahip olduğunu
onaylayan nol€r tastikli QUAL|TY MANAGEMENT sYsTEM cERTlFlcATE belgesini noter onay|l ihale
dosyaslnda b€lgelenecektir.
& Teklif edilen cerrahı aleüerin şaİtnamoyo uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşlylp taşlmadlğl isteklilerin tek|if
dosyasl içerisinde VereceHeri ü.eticilerin detayll ürtın €vsaflnl gösteren katalok ve broşürlerindeki belgeler ilede
teid edilec€Kir. orijinal ve web sayfalannda yaylmlanmış katalok Ve broşüderde tok]if edi|en ürünün birebk uç
yaplsl uzunluk ,ebad ve metal özelliklori 9lbi detaylı özelliklerinin bulunması ıeklif edilen ürünün teidi açlşlndan
zorunludur.cD ortamlnda verilecek katalokıarda arama motodarlnln olmasl format Veya proğram sorunlarlyla
karşllaşllmaması ürünl€rin uç yapllannln birebir ölçülerde gönilmesi zorunludur.Aksi halde frmanln v€rmiş oıduğu
tgklifin tamaml red edileceKir.
Türkak tan allnmlş Kiva Tlbbi cjhazlar için Kalite Yön€tim sistemleri ile ilgili EN lso 13485:2012 standartlarlnl
sağlayan noter onayll belge ihals dosyaslnda sunulmalldlr.
Tü.k patent enstitüsünden allnmlş rıoter onayll Marka Tescil belgesi ihale dosyaslnda sUnulacaKlr.
lso1 1737-2 stroil deney raporu not6r tastikli evrağl iha|o dosyaslnda belge|enecektir.
TEKNlK HUSUSLARDA |STENEN BELGELER:
1-Ürünler ğzerinde mevcut olan data matrix,chip veya kar€ barkod sisteminin üretici frrma tarafindan yaplldlğına
dair belge asll Veya noter tasdikli olarak ihale dosyaslnda verilecektjr.
2-KoSGEB ve TSE kurumlan taraflndan verilen Kimyasal Analiz ve Deney Rapodarl (c6rrahi Alet Kapsamıl)
belgeleri asll Veya noter tasdikli olarak ihale dosyasl ile verilecektir.Aynca çeliğin yapıslnda bulunan Ve çeliğin
dayanlm özellikle.ini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, silisyum, Molibden Ve Vanadwm gibi
eIementler %,l(bir)den fazia bulunmamaltdlr. oninlerin kalitesini ifade eden bu belg€ asll Veya noter lasdik|i
olarak, yabancl dilde Verilecek olanlar Türkçe tercümgli ve noter tasdikli olarak Verilecektir.lsİeklilerin bu beyanlarl
uluslar arasl normlada uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme d|şl blrakllacaktlr.
3-Tek!if edilen aleüer için geniş referans lisıesi vefileceKir. Birinci derece Üniversite Hastanelefi ve Devlet
Haslaneleri için verilen referanslar tercih nedeni olacaldlr. Verilen referans ıistesind€ kurum adl, te|efon ve faksl
detayl| olarak verilocektir. Iştirak eden tİrma|arln teklifte bulunduğu ma*alı üninlerin, kamu hastaneleri
referanslan araştlrıllp, teklif edilon üninler için lutulan olumsuz rapor Var ise teKin€d dikkate altnmayacaktlr.
4- lştirakçl firmaıar teklif ettİkl€ri ürünlerin orijinaI kataloglarlnl ihale evraklafl ile verecekle rdir.lel sepet Ve
konteynlr kataloklarl hariç diğer ürün Kataloklarl Türkçe olacaKlr. Kataloklarda ürünlerin uç yaplsl, ebatlarl
mutlaka net gönilmelidir. Aksi durumda teklif değerlendİrmeye allnmayacaktlr.
5- lhaleye katllacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamaml için bu şartnameye ve ekindeki listeye gör9 kalem
kalem teknik şartnameye uygunIuk belgesi hazldanacaktlr. Bu belge iştirakçl frmanln antetli kağldIna yazllmlş ve



yetkili kjŞitaraflndan imzalanm|ş olarak ihale dosyasl içinde v€rileceKir. Bu cevaplar ürünlerin orijinal dokümanlarl
ile karşllaştlrlldlğlnda hefiangi bir farklllık bulunursa firmanln teklif mektubu aç|lmadan ihale dlşl blrakllacaktlr.
6- lhale uhdesjnde kalan fimanln ithalatçl olmasl durumunda ilgili malzemelerin teslimat slraslnda malzemelerin
Gümrük Gİriş Beyannameleri İle gümrük giriş slraslnda alınmasl zorunlu olan TsE uygunluk belgelerİni Muayene
Komisyonuna ibraz etm6lidir.
7-TsE satlş sonrasl Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyaslnda noter tastikli olarak ibraz edilmelidir.
8Jıhal ürün teklif eden firmalar cerrahi alet]erin AVrupa'da üretildiğine dair orijinal evraklannl ihale dosyaslna
blrakacaktlr.
g-Yerli ürinler için Yodi Mall Belgesi veril€ceffir.
1o-V€rilecek konteynlr etiketleri için lso 'l7025 sertifikaslna sahip ulusa| Veya uluslararast akredite deney
laboratuvarlannln birinden allnmlş lso 1,1 140-1 belg€si olmall,bu belge ihal6 dosyasl içerisinde asll veya noter
tasdikli olarak verilm6lidir.
1'lJmalatçı firmanın, ithalatçl V6ya iştirakç| f rmaya V6rmiş olduğu mümessi|lik veya yetki belgesi mutlaka ihale
evrakıafl ile birlıKe komisyona sunulacaktır.
'12-Konteyrıer Ve tel sepetler Ts EN 8684 standartlarlna göre ürolilmiş Ve belgelendirilmiş olmalldlr.Bu belge
ihale dosyasında asll veya noter onayll olarak sunulmalüdlr.
'13-cenahi aletlerden garanti süresİ içerisinde bozulan,klrllan,korozyona uğrayan aletlerin ,l5 gün içerisinde
yenilefi ile değiştirilgceğine dairtaahhütname Vereceklerdir.
14-Teklif edilen cerrahi aleter için üreticifirmaya ait TS 5172 EN lso 13402 4 otoklavlamaya, korozyona ve lslya
karş| DlRENÇ TAY|NI BELGEsl(€n az 4 farkll ürün için alınmlş) notar tasdikli veya ilgilİ kurumdan e imzall olarak
verilmeıidir.
1s-Üretici firmaya ait Kapasite Raporlarl Verilec€ldir.
16- Y6rli Veya yabancl Üretici firma adIna düzenlenmiş DlN 5829&201o'da belİrtilen şartlara gör€ imal edildiğinğ
dair uluslararasl akredite kurumlanndan allnmlş beıgğ Türkçe tercümesi ile birliKe noter tastikli ihale dosyasında
mevcut olmalıdır.
17-Konteynerlerin st€nl bütünlüğünü 180 (yüzseksen) gün koruyabildiği , mikrobiyoloji klinİğinin Vermiş olduğu
uygunluk raporuyla noter onayll olarak belgelendirilecektir.
1&T€klif edilen ğrünl€rin ihale tarihi İtibari ile ilaç Ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankastnda kayıth olmasl Ve allml
yaptlacak ürünlerin (doğrudan insana temasl olmayan konteyner, tel sepet, silikon çim ve taslar hariç) TlTUBB de
sağhk Bakanhğl taraflndan onayıl olmasl gerekmeKedir. sağllk Bakanllğl onayll UBB çıKllan ihale dosyaslnda
verilecoktjr.
1$ lsteklıler teklif ğttikleri ürünlero aiı bu şartname v€ ekindeki ihtiyaç listesine göre haz lrlayacaklan "teknik
şartname}€ cevap "başllkll belgeylVo ömeğaaşşağlda gösteril€n cetveli doldurarak teklifdosyasl içarisinde
Verecoklerdir.Bu bolgeyi vermeyen veya eksik yada hatall veren frmalarln teklifi redd€dilecekıif.

2o_Baklm Ve kullanlm kllawzu ihal6 dosyasl ile bidikİa verileceKjr.
GARANTl:
Jmalatçl, itİıalatçNo lştirakğ firmanın kurum adlna düzenlenmiş garanti be|g€leri dosya içerisindo
verilocğktir.iştirakçi firmanln mğmessiılinin Veya bayiliğinin iptal olmasl durumunda aynı garanti şartlannl ğretici
Veya ithalatçı firmanlnda sorumlu olduğunu gösteren üreticüthalatçl firmadan onayll taahhütnamede teklif dosyasl
içindo bulunacaktlr.
cerrahi aletler için :2 yll
Yedek Parça vs servis için : 10 yll (ücreü karşlllğl)
21 -konteynlra uygun silikon çim Verilmelidıf.

NUMUNE
lştirakçl 

'irmalar 
numun6 listesinde y8r alan aletlerin numunelerini ihal€ komisyonunun gerek görmesi halinde

takliller verildikten sonra istenecektir. Komisyon taraflndan istenen numuneler en geç yedi iş gününde hastaneye
toslim ediIecektir.lhale Komisyonu, gelen numune|eri inceleyec€k,istenen numuneler getirilmediği takdirde istek!i
firmanln teklifi değedendirmeye allnmayacaKlr. Numune olarak verilen aletler teslimata kadar satln alma
komisyonunda duracak teslim edil€n numune olarak Verilen aletler k|yaslanarak teslim allnacaktlr.Emin
olunamlyor ise malzemğ tesliminde komisyon, aletlerin şartnamedo bolidılen koşullara uygunluğunu leyİt etmek
amacıyla TsE 5172'de belirtilen metal malzeme korozyon dengyino tabi tutulacaldlr. Teknık şartnameye
uygunluğu tespit etrnek amacıyla yapllacak tüm testler, deneyer ve bunlann belgelendirilmesa ile ilgili tüm
masraflar katıllmcl firmalara aİt olacaKlr. olumsuz bir durum tespit edildiğinde malzeme rededilecektir. Kodlar
BAHAolR katalokla.ından isteklilere referans olmasl açlslndan seçilmiştir.Firmalar aynl marka Veya ayn| özellikte
farkll marka al€tlerini teklif edebilir.
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