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Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KADIN DoĞUM BATIN CERRAIIi f,L
ALETLERİ ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatınm 0310312023 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilrnesi yada diyadindh@gınail.com adresine gönderınenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim,

Sıra
No

Mıhn / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Fiyat

L ALETASKISI L ADET

2 ALLİs 2 ADET
BABCocK 2 ADET

4 BisTİrRi sAPI@üYtno 1 ADET
5 BOYAMAKABI 1 ADET
6 BöBREKKthTTi L ADET
7 BtrYüK TüMöR PENSi L ADET
8 ÇAMAşIRPf,Nsi 6 ADET
9 DİSEKTöR(MUHTE LiF BOVLAR) 2 ADET
10 DivER MAKASI(MUHTELİF BoYLAR) 2 ADET
11 DoKU MAKASI(MIJHTELiI BOYLAR) 2 ADET
L2 FRANZEKARTÖR 1

13 ipnx vr.ı,xı.s 2 ADET
L4 KoHERDÜZ 5 ADET
15 KOHEREĞRİ 5 ADET
16 rüçüxrüııöRPENSİ ADET
L7 MAYOKSiNER IilNİ I(I,EMPİ 3 ADET

MOSGIJITO 2

19 OLI]KLUEKARTÖR l ADET
20 OVERPENSİ 4 ADET
2L PARABEFEKARTÖR 2 ADET
22 PENS EĞRi 12 ADET

DişLi PENSET 2 ADET
24 DÜZ PENSET 4 ADET
25 RAŞIN PENSET 2 ADET
26 TEK DiŞLi TENAKIJLUM 1 ADET
27 TiRBüŞoN 1 ADET
28 üçcnunx,lnrön l ADET
29 BisTtIRi SAPI KüçüK 1 ADET
30 MALAEKARTOR ADET

3

ADET

l

18 ADET

23

1



31 nicrr.ı,nnsox rxı,nrön 1 ADET
32 »üz xornn pıxsıri 1 ADET
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam yeyayaı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilneyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giin içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Ahmlar http://www.aeriihale.gov.trle-posta adresli Ağı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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CERRAHİ ALET TEKNİK ŞARTNAMESI

1-Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmİş, polisajl düzgün Ve pürüzsüz olmalldlr.Aletler mat olmalıdlr.
2-[,lalzemelerin her birinin üzerind€ katalog numarasl, barkodu, cE ibaresi, paslanmaz çelik olanlar üzerinde de
sTAlNLEss ibaresi, datamafix (chip ,kare kod),üretim tarihi,markasl lazer tokniği ile yazlll olacak Ve silinmesi
mümkün olmayacaktlr. Bu özellikler ihaleye Verilecek numuneler üzerinde d9 aranacak uygun olmayan
numunelere ait teklifler değgrlendirmğ dlşı blrakllacaktlr
3-A]etl€rin barkod kod|u ambalajlarda olmasl zorunludur. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu vergrek
imalatçl firmadan aleüer hakklnda tek tek bilgi sahibi olma hakkına sahiptir.
4-Allnacak aletler 134 derecede buhadt otoklavda slerilizasyona uygun olmaıldlr. Teklifedilecek üninlerin ölçüleri
(mikro aletler hariç) İsten|lenden 20 cm a|t| a|€t|erde +/{,scm , fa*ll olabilecektir.Ancak bu fark aletin ana işlevini
gören işl€vsel özelliklerind6 şekil (eğim,kaüs,kıwım vb)ve metalyaplslnda istenilenin aynı olmak
zorundadlr.Teklif edilecek al60erin ağlz ve uç klslmlannda farkhllklar ise (mikro alet]er hariç)lsteniıenden +/-%5
farkll olabilecekir.

'cerrahi 
aletle, korozyon testi açlsından kaynatma testine dayanıkh olacaklıİ.

lstekliler lhale listesinde belirtjlen bir veya birden fazla branş grubuna tekıif verebilirl€r.Ancak set bütünlüğünün
korunmasl Ve aletlerde standardizasyonun sağlanmasl için teklif edi|ecek her bir gurubun tamamlna aynl marka
olarak toklif verilmesi zorunludur.Gurubun içind€kl hsrhangİ bir aleto Veya setg fiyat Verilmeyecektir.Teklif
edilecek konteynırlar cerrahi aletler il€ aynl marka olacaktlf.
lhale uhdesinde kalan firma ürün taslimatl esnaslnda kurumun b9lirleyeceği saylda persone|o en az 1 gün süre
ilo eğiıim Vereceklerdir.
6-Bacaklanna kuwet uygulandlğında ortaya çlkan bükülmo direnciVs kuwel azaldlğında bacaklarln ilk
pozisyonuna dönmesini sağlayan (elastik yapl) özelliği olmalldtr.
Kosici, futucu çenelerin sabit ve düzgün har€kgt edebilme özelliğl olmalldlr.
Tutucu çeneye sahip olan aletlerdg ağlz Ve dişlorin kafşlllkll tam olarak kapanabilme öze|liği olmalldlr.
Kilit mekanizmaslnda bacaklann yumuşak kilittğnip kolay aylrabi|mo özelliği olmakdlr.
Ek|emsizlerde, bükğlm€ direnci yüksek göYda, 

'onksiyonğl 
uç vo €rgonomik saptn olma özelliği değerlondiriloc€k,

gerekirsa 1 hafra süre il6 amğliyathansdo kullanllaEk aletlerin uygun olup olmadlğl test edİlecektir.Uygun olan
aletlğr dğğerlendirmeye allnacaktır.Önceıiklo teklif edilen aleüerin iş gö.ebilir Ve uzun ömüdü olmasl kurum
menfaatlori doğrultusunda tarcih sebebi olacaKlr.
7-Teklif edilecek carrahi aleügrin üretildiğl çslik hammaddesinin uluslararasl Rockwell sortJik standardaflna gaife
sertllk değorleri; kosici aletor için 5G58 HRc, fufucu alotler için 40_48 HRc olarak be|İrtilgn değederdg
olacakllr.Bu standardln ts 6n ıso 6508_,1:2016 slandartlarlna göre yapllmış olduğu notğr tastikli olarak
b€lgolon€ceKir.
Üreüci firmanın Türkak tan allnmlş Ts EN lso 9oo1: 20,15 şartlarına uygun bir kalite sistemine sahip olduğunu
onaylayan notef tastikli QUALlw MANAGEMENT sYsTEM CERTlFlCATE bel96sinİ noter onayll ihalo
dosyaslnda belgelonaceKir.
& Teklif edilen corrahi aleterin şartnameye uwmluluğu Ve istenilen özelliklori taş|ylp taşlmadlğl isteklilerin teklif
dosyasl içerisindo verecekleri ğreticilerin detayll ürün ovsaflnl göstaren katalok Ve broşürlerindeki belgeler ilede
teid edilecektir. orİjinaı ve web sayfalannda yaylmlanmlş katalok v6 broşürlerde teklİf edilen ürünğn birebir uç
yapısl uzunluk ,ebad v€ metal öz9lliklari gibi dotayh özelliklarinin bulunmasl teklif edilen ürünün taidi açlşlndan
zorunludur.cD orlamlnda Veri|ecek kataloldarda arama motor|a(nln olmasl format veya proğram sorunlanyla
karşllaşllmamasl ürünlerin uç yapllannln birebir ölçülerd€ görülmesi zorunludur.Aksi halde firmanln Vermiş olduğu
teklifin tamaml rgd edilecektir.
Türkak tan allnmlş Kiva Tlbbi cıhazlar İçin Kalİte Yönetİm Sistemleri lleilgili EN lso,13485:20,12 standart|arınl
sağlayan noter onayll belge ihale dosyasında sunulmalldlr.
Türk patent enstitüsündon alınmlş notar onayll Marka Tescil belgesi ihale dosyaslnda sunulacaKlr.
lso1 1737-2 streil deney raporu not€r taslikli evrağl ihalo dosyaslnda belgel9neceKir.
TEKNlK HUSUSLARDA ISTENEN BELGELER:
1-Ürünler üzerİnda mevcut olan data matdx,chip Veya kare barkod sisteminin üretjci firma laraflndan yaplldlğlna
dair belge ash veya noter tasdiklİ olarak ihal9 dosyaslnda verileceKir.
2-KoSGEB Ve TsE kurumlarl taraflndan Verilon Kimyasal Analiz Ve Deney Raporlarl (cerrahiAlet Kapsamll)
belgeleri astı veya noter iasdikli o|arak ihale dosyasl ile varilecektİr.Ayrlca çeliğin yaplslnda bulunan Ve çeliğin
dayanlm özelliklerini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum gibi
elementler %1(bir)den fazla bulunmamalldlr. Ürünlerin kalitesini ifade eden bu belge asll Veya noter tasdikli
olarak, yabanci diide Veritgcek olanlaf Tğrkçg torcümeli ve noter tasdikli olarak vorilecektir.lsteklilerin bu beyanları
ulus|ar arasl normlarla uygunsuruğu tespit edilon beyanlara ait teklifler de_ğerlendirme d|şl bırak|lacaKtr.
3_Tekli' €dilen aleüor için 9eniş referans listesi verilecektir, Birinci derec€ Üniversite Hastaneleri v€ Devl€t
Hastane|eri için verilen referanslar tercıh nedeni olacaktlr. Verilen r€ferans listesinde kurum adl, lelefon ve faksl
detayll olarak veri|ecektİr. lştirak eden İirmalarln teklifte bulunduğu markall Ürünıefin, kamu hastaneleri
referanslan araşllrlllp, teklif edilen ürün16r içln tutulan olumsuz rapor Var ise teklifleri dikkate allnmayacaktr.
4- lştirakçl frmalar teklif etıikleri ürünlerin orİjinal katalog|artnl jhale evraklart ile Vereceklerdir.tel sepet ve
konteynlr kataloklarl hariç diğer ürün Kalaloklan Türkçe olacakhr. Kataloklarda ürünlerin uç yaplsl, ebatları
mutaka net görülmelidir. Aksi durumda teklif değer|endİrmeye allnmayacakt|r.

' 
lhaıeye katllacak firmalar teklif ettikJeri ürünlerin t]amaml için bu şartnameye ve ekindeki listeye göre ka|em

kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazlrlanacaktlr. Bu belge iştirakçl 1İrmanIn antetli kağldlna yazılmış ve



ygtkili kişi taraflndan imzalanmlş olarak ihal6 dosyasl |çinde VerileceKir. Bu cevaplar ürünlerin orijinal dokümanlarl
ile karşllaştır|ldlğlnda herhangi bir farkllllk bulunursa firmanın teklif mektubu açllmadan ihale dlşl blrakllacaktlr.
6- lhale uhdesinde kalan firmantn ithalatçl oImasl durumunda ilgili malzemelerin teslimat slras|nda malzemelerin
Gümrük Gİriş Beyannamelerİ ile 9ümrük giriş slrasında allnmasl zorunlu olan TsE uygunluk belgelerini Muayene
Komisyonuna ibraz etmelidir.
7-TsE satlş sonrasl Hizmet Yeterlilik Bolgesi ihale dosyaslnda noter tastik|i olarak ibraz edilmelidir.
8Jıhal ürün teklif ed6n İjrmalar cerrahi aletlerin Avrupa'da üretildiğine dair orijinal evraklarınl ihale dosyaslna
b lrakacakt r.
g-Yedi l]rünler için Ygdi Mall Belgesi Verilecektir.
1o-Verilecek konteynlr etiketleri için lso 17025 sertifikaslna sahip u|usal veya u|uslararasl akıedile deney
laboratuvarlannln birinden allnmlş lso 1 1140-,1 belgesi olmall,bu beıg€ ihale dosyasl içerisinde asll Yeya noter
tasdikıi olarak verilmelidir.
11-1malatçı firmanın, ithalatçl Veya iştirakçi frmaya Vermiş olduğu mümessillik Veya yetki belgesi mutlaka ihale
evraklafl ile bİrlikte komisyona sunulacaldlr.
12-Konteyner ve tel sepefler Ts EN 868-8 standartlarlna göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalldlr.Bu b€lge
ihale dosyaslnda asll Yeya noter onayll olarak sunulmalıdtr.
13-conahi aletlerden garanti süresi içerisınd€ bozulan,klnlan,korozyona uğrayan a|ellerin 15 gün içerisinde
yenileri ile değiştirilecsğine dair taahhütname Vereceklerdir.
,l4_T6klif edilen cerrahi aıetler için ürotici firmaya ait Ts 5172 EN lso ,13402 4 otokıavlamaya, korozyona v€ ıs|ya
karşl DIRENÇ TAY|Nl BELGES|(en az 4 farklı ürün İçin allnmlş) noter tasdikli veya ilgjli kurumdan e imzall olarak
veriımelidir.
,l sÜreüci firmaya ait Kapasite Rapodarl voritecJktir.
,l6_ Yerli Veya yabancı Uretici firma adına düzenlenmiş DlN 5829&20,10'da b6lirtilen şartlara göre imal edildiğine
dair uluslararasl akrodite kurumlarlndan allnmlş belge Tü*çe tercümesi ile birlikte noter tastikli ihale dosyaslnda
mgvcut olmahdlr,
17-Konteynerlerin steril bütünlüğünü 180 (yüzseksen) gün koruyabildiği , mikrobiyolojİ kliniğinin vermiş olduğu
uygunluk raporuyla notBr onayll olarak bolge|endirilecekür.
18_T€klif edilen ürünl6rin ihale tafihİ iiibari ilg ilaç ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslnda kayttll olmasl ve allml
yapllac€k ürünlerin (doğrudan insana temasl olmayan konteyner, tel sepel, silikon çim Ve taslar hariç) TITUBB de
sağllk Bakanığl laraflndan onayh olmasl g€rakmeKedir. sağllk Bakanllğı onayh UBB çıKllan ihale dosyaslnda
verilecğktir.
,l 9- lst6klil6r ıek|if ettiklori ürünlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre haz lrlayacaklaİ "toknik
şartnaınsye cevap "başllkıl belgeyi ve ömeğl aşşağlda gösterilen cefuell doldurarak tekıif dosyasl lçerisindo
Vereceklerdir.Bu belgoyi Vermeyen veya €ksik yada hatall veren firmalarln teklifi raddedilecektir.

2o-Baklm vğ kullan!m ktlawzu ihale dosyasl ile birliKe verileceKir.
GARANTl:
Jmalatçl, lthalalgve iştirakçi frmanln kurum adlna düzonlonmiş garanü belgeled dosya lçarisinde
verilecaKir.iştirakçi firmanln mümessillinİn Veya bayiliğinin iptal olmasl durumunda aynl garanıi şartlarlnl üfetici
Veya ithalatçl firmanlnda sorumlu olduğunu gösteren üretici/ithalatçl firmadan onayll taahhütnamede teklif dosyasl
içinde bulunacaktlr.
cerrahi aletor için :zyl
Yedek Parça ve servis ıçin : 10 yll (ücİeti karşıılğl)
21 -konteynlra uygun silikon çim Verilmelidir.

NUMUNE
ıştirakçl firmalar numun€ listesinde yer alan aletlerin numunelerini ihale komisyonunun gerek görmesi halinda
teklifler verildİkten sonra islenec€Kir. Komisyon taraflndan istenen numuneler en goç yedi iş 9ününde hastan9ye
teslim edilocektir.lhale Komisyonu, gelen numuneleri inceleyecek,istenen numuneler getjrilmediği takdirde istekli
frmanln teklifi değerlendirmeye allnmayacaktlr. Numune olarak verilen aleüar teslimata kadar satın alma
komisyonunda duracak teslim edilen numune olarak Verilen aletler klyaslanarak teslim allnacaktlr,Emin
olunamlyor ise malzeme tes|imİnde komisyon, aIetlerin şarinamede belirtilen koşullara uygun|uğunu teyit etmek
amac|yla TsE 5172'da belirti|en metal malzeme korozyon d9neyine tabi tutulacaKır. Teknık şartnameye
uygunluğu tespit etrnek amacüyla yapllacak tüm testler, deneyler ve bunlann belge|endirilmesi ile ilgİli tüm
masrafar katllmcl firmalara ait olacaktlr. olumsuz bir durum tespil edildiğinde malzeme rededilecekt!r. Kodlar
BAHAolR kataloklarlndan isteklilere referans olmasl açtsIndan seçilmiştir.Firmalar aynl marka veya aynl özellikte
farkll marka alet]erini teklif edebilir.
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