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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KADIN DOĞL,M BATIN CERRAHİ EL
ALETLERİ ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhate Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam
alma birimine elden tesliın edilmesi yada

Bilgilerinize arz ederim.

fiyahnın 10/03/2023 tarih ve saat 12:00
diyadindh@gmail.com adresine gönderm lz],

hastanemiz satın
ederim,

et ILB A
İdari ve Mali Hizmetler M uru

Sıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Biriıni Birim Fiyatı ToplAın Fiyat

I ADET1 ALETASKISI

2 ADET2 ALLIs
3 BABCocK z ADET

1 ADET4 BISTIJRI SAPI(B[rYIJI()
L5 ADET
1 ADET5 BOBREKKI,VETI
1 ADET7 BirYtIKTüMöR PENSİ
6 ADET8 ÇAMAŞIRPENSI

ADET9 DİSEKTöR(MUHTELiF BOYLAR)
2 ADET10 DiVER MAKASI(MIJETELiI BOYLAR)

ADETLL DoKU MAKASI(MUIrTELiF BOYLAR)
1 ADET12 FRANZ f,KARTOR

ADET13 iptx ıvıaxıs
5 ADETL4 KOIIERDUZ
5 ADET15 KOIIER EĞRİ
l ADETL6 KüÇtIK TtIMöR PENsi
3 ADETMAYoKsiNER IIf, Nİ KLf, MPi
2 ADET18 MoSGUİTo
l AI)ET19 OL[JI(LU EKARTÖR
4 ADET20 oVERPENsi
2 ADET2| PARABEF EKARTÖR
12 ADET22 PENS EĞRi
2 ADET2, DişLi PENSET

z4 DÜZ PENSf,T 1 ADET
RAŞIN PENSET 2 ADET25

1 ADET26 TEK DiŞLİ TENAKULUM
1 ADET27 TiRBüŞoN

28 üçcnxrx*rön 1 ADET
BISTIJRJ SAPI KUÇ[]K l ADET

BOYAMAKABI

2

2

2

L7

29



30 MALAEKARTÖR l ADET
31 nicrunosox rxanrön 3 ADET
32 ıüz xoırnprxsrri 1 ADET

tYG UR
06/03 023

Dr. B

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saa
gerekmektedir.

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye ahnmayacaktır.
_ Mahn ttirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakıIacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.

Ş

- Numune
- - Alımlar

istenildiği takdirde teklif mektubu i
htto://www agrl aIe_pov.trle-nosta

le numune de sunulacaktır.
adresli Ağı Valiliği İhate Yönetim Sisteminden de ilan

edi lrn ektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edi|rnektedir.



CERRAHl ALET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajl düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.AJetler mat olmaltdlr.
2-Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarasl, barkodu, CE ibaresi, paslanmaz çelik olanlaf üzerinde de
sTAlNLESS ibaresi, datamatrix (chip ,kare kod),üretim tarihi,markast lazer tekniği ile yazllı o|acak Ve silinmesi
mümkün olmayacaKlr. Bu özelıikl€r ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak uygun olmayan
numunelere ait ıeklifler değerlendirme dlşl blrakllacaK|r
3-Aletlerin barkod kodlu ambalajıarda o|masl zorunludur. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu Vererek
imalatçı firmadan aleüer hakklnda tek tek bilgi sahibi olma hakklna sahiplir.
4-Allnacak aletler 134 derecede buharll otoklavda sterilizasyona uygun olmalldlr. Teklif edilecek ürünlerin ölçüleri
(mikro aletler hariç) istonilenden 20 cm altı aletlerde +/{,scm , farkll olabilecektir.Ancak bu fark aletin ana işlevini
gören işlevsel özelliklerinde şekil (eğim,kavis,klvrlm vb)ve metal yaplslnda istenilenin aynı olmak
zorundadlr.Teklif edilecek aıeterin ağlz ve uç klslmlannda farkllhklar ise (mikro aletler hariç)lstenilenden +/-%5
farkll olabıleceklir.

'cerlahİ 
aletler korozyon testi açlslndan kaynatma testine dayanIkll oıacakİr.

lstekliler Ihale listesinde be'irtjlen bir veya birden fazla blanş grubuna teklif Verebilirler.Ancak set bütünlüğünün
korunmasl Vğ aletlerde standardizasyonun sağlanması içın teklif edilecek her bir gurubun tamamlna aynl marka
olarak teklif Verilmesi zorunludur.Gurubun içindeki horhangi bir alete Veya sete İiyat Verilmeyecektir.Teklif
edilacek konteynldar c€rrahi aletler il6 aynl marka olacakılr.
lhale uhdesinde kalan firma ürün teslimatl esnaslnda kurumun belirleyeceğı saylda pefsonele en az 1 9ün süre
ile eğitim Vereceklerdir.
o-Bacaklaflna kuwel uygulandlğlnda ortaya çlkan bükülme dİrencİ ve kuwet azaldtğlnda bacaklarln ilk
pozİsyonuna dönmesini sağlayan (elasük yapl) özelliği oımalldlr.
Keslcl, tufucu çenelerin sabit Ve düzgün hareket edebilme öze|llği olmalldlr.
Tutucu çeneye sahip olan aleüerde ağlz ve dişlerin kafşlllklı tam olarak kapanabilm€ iizelliği oımahdlr.
Kilit mekanizmaslnda bacaklann yumuşak kilitlenip kolay aylrabilme özelliği olmalıdlr.
Eklomsizlerde, bükülme direncj yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapln olma özelliği değerlendirilecek,
gor€klrse ,l hafta süre i16 ameliyathanede kullanllarak aletlerin uygun olup olmadlğl test edilecektİr.Uygun olan
atatlar değerlendirmeye a|ınacaKır.Önceliklo teklif edilen aleterin iş görebilir Ve uzun ömğdü olmasl kurum
menfaaüeri doğı.Ultusunda torcih s€bebİ olacakıır.
7_Teklif edilecek cerrahi aleterin üretildiği çelik hammaddesinin ulusIararasl Rockwell seri|ik standardarlna göre
sertlik dğğerleri; keslcl aleteİ içln 50'58 HRc, tutucu aleder için 40-48 HRc olarak bolirti|en değerlerde
oİacaRlr.Bu standardln ts en lso 6508-1:20,16 standar{anna göro yapllmlş olduğu noter tastikli olarak
belg6leneceKir.
uretici frmanln Torkak tan aılnmış Ts EN lso 9001: 2015 şardanna uygun bir kalit€ sistgmine sahip olduğunu
onaylayan noter tastikli QUALlw MANAGEMENT sYsTEM cERTlFlcATE belgesini noler onayll ihale
dosyaslnda b€lgelanec€Kir.
8_ Teklif edilen cenahi aloterin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşlylp ta§lmadlğl isteklilerin teklif
dosyasl açerisinde verecekleri ür€tici|erin detayll ürün evsaflnı gösteren katalok ve broşürlerindeki belgeler ilede
teid sdiıecektir. orijinal vo web sayfalannda yaylm|anmlş katalok ve broşürlerde tgklif edilen ürünün birebir uç
yapısl uzunluk ,ebad Ve metal özelliklğri gibi detayll özelliklerinin bulunmasl teklif edilen ürünün teidi açlşından
zorunludur.cD ortamlnda Verilec€k kataloklarda arama motoİlannln olmaslformat veya proğram sorunlarlyla
karşllaşllmamasl ürünıerin uç yapllannln birebir ölçülerds görülmesi zorunludur.Aksi halde frmanln vermiş olduğu
teklifin tamaml red edilecektir.
Türkak tan allnmış KiVa Tlbbi cihazlar için Kalite Yönatim sistemleri ile ilgili EN lso ,13485:2012 standartlarlnl
sağlayan noter onaylı belge ihal€ dosyaslnda sunulmalldlr.
Türk patent €nstitüsünden alınmlş noter onayll Marka Tescil belgesi ihale dosyaslnda sunulacaktlr.
lso11737-2 streil deney raporu noter tastikli evrağı ihale dosyaslnda belgelenecektir.
TEKNlK HUSUSLARDA |STENEN BELGELER:
,l-Ürünler ğzerinde mevcut olan data matrix,chip Veya kare barkod sİsteminin üretici firma taraflndan yaplldlğlna
dair belge asll veya noter tasdikli olarak ihale dosyaslnda verilgcoktir.
2-KoSGEB v€ TsE kurumlarl taraflndan verilen Kimyasal Analiz ve Den€y Raporlan (cenahi Alet Kapsamll)
belgelefi asll Veya noter tasdikli olarak ihalo dosyasl 'le ve 'leceklir"Ayrüca çeliğin yaplslnda bulunan Ve çeliğin
dayanlm özelliklerini bozan Kaöon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, silisyum, Molibden Ve Vanadyum gibi
elementler %1(bİr)den fazla bulunmamalldır. Ürünl€rin kalitesini ifado eden bu belge aslI Veya noter tasdikli
oıarak, yabancl dilde Verilecek olanlar Türkçe tercümeli Ve noter tasdiklİ olarak verilecektir.lsteklilerin bu beyanları
uluslar arasl normlaria uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler de_ğedendirme dlşl btrakllacaktlr.
3-Teklif edilen aleter için geniş r€ferans listesi verileceKir. Birinci derece Üniversite Hastaneleri Ve Devlet
Hastaneleri için Veri|en referanslar tercıh n€deni olacaKIr. Verilen refer€ns listesind€ kurum adl, telefon Ve faksl
detayll olarak verilecektjr. lştirak eden firmalaıln teklifte bulunduğu ma*ah üninlerin, kamu hastaneleri
referanslan araştlrıl!p. teklif edilen ürünler lÇln tutulan olumsuz rapor Var ise teklineri dikkate allnmayacaktlr.
4- lştirakçl f rmalar teklif ettikle.i ürünleİin orijinal kataloglarlnI ihale evrakıarl ile Vereceklerdiİ.tel sepet ve
kont€ynlr katalokları hariç diğer ürün Kataloklarl Türkçe olacaktlr. Kataloklarda ürünlerin uç yaplsl, ebatlarl
mutlaka net göüımelidif. Aksi durumda İeklif değeflendirmeye allnmayacaktlr.
ı lhaleye katllacak firmalar teklif ettikjerİ ürünlerin tamam! i9in bu şartnameye ve ekindeki listeye göre ka|em
kalem teknık şartnameye uygunluk belgesi haz lrlanacaktlr. Bu belge iştirakçl firmanln antetli kağldlna yazllm|ş Ve



yetkili kişiıaraflndan imzalanmış olarak ihale dosyasl içinde verilecektir. Bu cevaplar ürünlerin orijinal dokümanlarl
ile ka§llaştlrlldlğlnda herhangi bir farklllık bulunursa firmanln teklif m€Kubu açllmadan ihale dlşl btrakllacaktlr.
6- lhale uhdesjnde kalan firmanln ithalatçl olmasl durumunda ilgili malzemelerin teslimat slraslnda maızemelerin
Gümrük Giriş Beyannameleri ile gümrük gİriş slrasında allnmasl zorunlu olan TsE uygunıuk belgelerini Muayene
Komisyonuna ibraz etmelidir.
7-TsE satş sonrasl Hizmet Yeterlilik Beıgesi ihale dosyaslnda noter tastikli oIarak ibraz edilmelidir.
8-1thaı ürün teklif eden firmalar cerrahi aletlerin Avrupa'da üretildiğine dair orijinal evraklarlnl ihale dosyaslna
blrakacakllr.
g-Yerli ürünler için Yerli Malı Belgesi verileceKir.
1o-Veril€cek konteynır etiketleri için lso ,17025 sertifkaslna sahip ulusal veya uıuslararasl akredite deney
laboratuvarlannln bİİinden allnmlş lso 11140-,1 belgesi olmall,bu belge ihale dosyasl içerisinde asll Veya noler
tasdikli olarak verilmelidir.
11-lmalatçl firmanln, ithalatçl veya iştirakçi firmaya Vermiş olduğu mğmessillik Veya yelki belgesi mutlaka ihale
evraklan ile birlikte komisyona sunulacaKlr.
12-Konteyner ve tel sepetler Ts EN 8684 standartlarlna göre üretilmiş Ve belgelendirilmiş olmalıdlr.BU belge
ihale dosyaslnda asli veya noter onayh olarak sunulmalldır.
,l34enahi aletlerden garanti süresi içerisinde bozulan,klrllan,korozyona uğrayan aletlerin 15 gün içerisinde
yenileri ile değiştirileceğine dairtaahhütnam€ v9receklerdir.
14-Teklif edilen cerrahi aletler için üretici firmaya ait Ts 5172 EN lSo 'l3402 4 otoklavlamaya, korozyona ve lslya
ka§l DlRENÇ TAY|Nl BELGEsl(8n az 4 farktl ürün için allnmlş) noter tasdikji Veya ilgili kurumdan e jmzall olarak
verilmelidir.
1s-Ürğtici firmaya ait Kapasite Raporlarl Verilecektir.
,l6- Yerli veya yabancl Üreticifirma adlna düzon|enmiş DlN 58298-201o'da belirtilen şartlara göre imal edildiğine
dair uluslafarasl alçedite kurumlanndan alınmtş belgg Türkçe tercümesi ile birjikte notar taslikli ihaıe dosyaslnda
mevcul oımalldlr.
17_Konteynerlerin stenl bütİinlüğünü 180 (yüzsaksen) gün koruyabildiği, mikrobiyolori kliniğinin Vefmiş olduğu
uygunluk raporuy|a noter onayll olarak belgelondİrilecektir.
1&Teklif edilen irünlerin ihale tarihi itibari ileilaçV€Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslnda kayfll olmasl Veahml
yapllacak ğrünlerin (doğrudan insana temasl olmayan konleyner, tel sep€t, silikon çim ve taslar hariç) TlTuBB d€
sağllk Bakanllğl taraflndan onayll olmasl gerekmeKedir. sağllk Bakanllğı onayll UBB çıkhlan ihale dosyaslnda
verilacekir.
19. lsteklil€r teklif ettiklefi ürünlere ait bu şartname ve ekindoki ihtiyaç listesine göre hazldayacaklan "teknik

şartnameye c6vap "başllkll belgeyl Va ömeği aşşağlda gösterilen cetveli doldurarak t9kllf dosyasl İçerisinde
Veracaklerdir.Bu belgeyİ Vermeyen Veya eksik yada hataıl veren firmalarln teklifi reddedileceKir.
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2GBaklm ve kullanım kllavuzu iha|e dosyasl ile birlikte verileceRir.
GARANTl:
Jmalatçl, ithalatçNe işıirakçl firmanln kurum adlna düzanlenmlş garanti belgeloridosya içğrisinde
Verilecektir.iştirakçi frmanln mümessilıinin veya bayiliğinin iptal oımasl durumunda aynl garanti şartlannl üretici
veya ithalatçl firmanında sorumlu olduğunu gösteren üreticiİthalatçl firmadan onayll taahhütnameda teklif dosyası
İçindo bulunacaktlr.
cerrahi aleller içİn :2yıl
Yedok Parça ve s€rvis için : 10 yll (ücratj karşlhğl)
2,1+ontoynlra uygun silikon çim varilmelidir.

NUMUNE
lştirakçü firmalar numune listesindğ yer alan aleüerin numunelgrini ihal€ komisyonunun gerek görmesi halinde

teklİfler verildikten sonra IsteneceKir. Komisyon taraflndan istenen numuneler en geç yedi İş 9ünündo hastaneye

teslim edilecektir.lhale Komisyonu, gelen numunel€rİ inceleyecek,istenen numuneler gotirilmediği takdirde istekli

firmanın teklif değerİendirmeye allnmayacaldlr. Numune olarak Verilen aleter teslimata kadar satln alma

komisyonunda duracak teslim edilen numun9 olarak verilen aletler klyaslanarak teslim alınacaKlr.Emin
olunamlyor ise maızeme tesliminde komisyon, aletlerin şartnam€de belktilen koşullara uygunluğunu teyit etmek

amaclyla TsE 5172'dğ b€lirtilen mgtal malz€me korozyon denoyin9 tabi tutulacaKlr. Teknik Şartnameyo
uygunluğu tespit elmek amac|yla yapIlacak tğm testler, deneyler Ve bunlartn belgelendırilmesi ile ilgili tüm

masraflar katllımcl firmalara ait olacaktlr. olumsuz bİr durum t65pit edildiğinde malzeme rededileceKir. Kodlar
BAHADlR kataloklarlndan isteklilere referans olmasl açlslndan seçilmiştir.Eirmalar aynl ma.kaveya aynl özellikte

farkll marka aletlerini teklif edebilir.


