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1 TEK DişLi TENAKuLuM ADET
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ovER PENsi 4 ADET

3 PENsET 3 ADET

4 MAKAs 4 ADET

5 KLEMP 3 ADET

6 PoRTEGU 4 ADET

7 2 ADET

8 EĞRi KtEMP L ADET

DÜz KIEMP 1 ADET

10 PENsEr Dişsiz 9 ADET

11 NoVAK Dlşslz 1 ADET

|2 HisTERoMETRi I ADET

l3 D|VER EKARTÖR 4 ADET

l4 EPızYoToMi MAKAsl 2

15 FRANZ EKARTÖR ADET

l6 AUWA EKARTOR ADET

ADET

18 PUBiS EKARTÖR 1 ADET

ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsammda alınacak olup; söz
hariç birim ve toplam fiyatının 10/03/2023 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz sa
teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
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-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyaya^ ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın ti,irüne göre UBB Kodu ve SUTKodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gih içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.aeriihale.qov.trle-oosta adresli Ağıı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağhk Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satrn almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilrnektedir.



CERRAH| ALET TEKNİK ŞARTNA rESİ

1-Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajl düzgün ve pürüzsüz olmalldır.Aleıler mat olmalldlr.
2-Malzemelerin her birinin üzerinde kata|og numarasl, barkodu, cE ibaresi, paslanmaz çelik olanlar üzerinde de
sTAlNLEss ibaresi, datamatnx (chip ,kare kod),üretim tarihi,markasl lazer tekniği ile yazlll olacak ve silinmesi
mümkün olmayacaKır. Bu özellikler ihaleye verilğcek numuneler üz€rinde de aranacak uygun olmayan
numunelere ait ieklifer değerlendirme dlşl blrakllacaktlr
3-Aletlerin barkod kodlu ambalajlarda olmasl zorunludur. Kurumun gerek görmesi haıinde barkod kodunu Vererek
imalatçl firmadan aletler hakklnda tek t€k bilgi sahibi olma hakklna sahiplir.
4-Allnacak aletler 134 derecede buharll otoklavda sterilizasyona uygun olmalldlr. Teklif edilecek ürtinlerin ölçüleri
(mikro aletler hariç) istenilenden 20 cm altl aletlerde +/-0,scm , fark|l olabilecektir.Ancak bu fark aletin ana işlevini
gören işlevsel özeıliklerinde şekil (eğim,kavis,kıvrım vb)ve metal yaptsında istenilenin aynl olmak
zorundadlr.Tekıif edilecek alederin ağız Ve uç klslmlarlnda farkllhklar ise (mikro aleter harjç)lstenilenden +/-%5
farkll olabilecektir.
s-c€nahi aletıer korozyon testiaçlslndan kaynatma lesline dayanlkİ olacakllr.
lstekliıer lha16 listesinde befirtilen bir Veya birden faz la branş grubuna teklif Verebilirleü..Ancak set bütünİüğünün
korunmasl ve aletlerde standardizasyonun sağlanmasl içjn teklif edilecek her bir gurubun tamamlna aynl marka
olarak teklif veriımBsi zorunludur.Gurubun içindeki herhangi bir alete veya sete fiyat verilmeyecektjr.Teklif
edilec€k konteynlrlar cerrahi aletler ilğ aynl marka olacaktır.
lhale uhdesindğ kalan frma irün teslimatl esnaslnda kurumun belideyeceği saylda personele en az 1 gün süre
iIe eğilim Vereceklerdir.
GBacaklar|na kuwet uygulandlğlnda ortaya çlkan bükülmo dİIenciVe kuwet azaldlğlnda bacaklann ilk
pozisyonuna dönmesini sağlayan (elastik yapl) özelliğİ olmaldlr.
Kesici, tutucu çenelerin sabit ve diizgün hareket edebilme özelllği olmalldlr.
Tutucu çeneye sahip olan aleüerde ağlz ve dlşlerin karşlllkll tam olarak kapanabilme özelliği olmalldlr.
Kİlit mekanizmaslnda bacaklann yumuşak kilitlonip kolay aylrabilmo özelliği olmalldlf.
Ekl€msizlerd€, bükülme direnci yüksek göVde, fonksiyoneı uç Ve ergonomik sapln olma özelliği değorrendirilecek,
gereklGe 1 hafta süre ilo ameliyathanede kullanllarak aletlerin uygun olup olmadlğü test edİlec€ktİr.Uygun olan
aletl€r değerlendirmeye allnacaktr.Öncelikl€ tok||f edilen aleterjn iş göİebilir vo uzun ömüdü olmasl kurum
menfaatleri doğruttusunda tercih seb€bi olacaKlr.
7_Teklif edilec€k cerrahi aleüorin üretildiği çelık hammaddesinın uluslararasl Rockwel| sertlik standartlarlna göre
sertlik değerled: kesici alet€r için 5&58 HRc, lutucu aletler lçin 40-48 HRc olarak beıİrtilen değerlerde
olacaldlr.Bu standardln ts on ıso 650&,1:20] 6 standarüarına gör€ yapllmlş olduğu notar tastikli olarak
bolgelenecektir.
Üretici firmanln Türkak tan allnmlş Ts EN lso 9001: 2015 şartlanna uygun bir kalite sistemine sahip olduğunu
onaylayan noter tastikli oUALlw MANAGEMENT sYsTEM cERTIFlCATE bolgesini not9r onayll ihale
dosyaslnda belgğlğnecektir.
8- Teklif edilen cerrahi al€derin şaflnameye uyumluluğu vo istenilen özellikl€ri taşlylp taşlmadlğl isteklilerin teklif
dosyasl içe.isindo verecekleri üreticilerin detayll ürün evsaflnt göst9ren katalok ve bmşürlerindeki belgeler ilsde
teid €dilecektir. orijinal Vo web sayfalannda yaylmlanmtş katalok ve broşürlerdo teklif edilen ürünün birebir uç
yaplsl uzunluk ,ebad ve m€tal özellikleri gibİ detayll ö26lliklerinin bulunmasl teklif edilen ürünün teidi açüşından
zorunludur.cD ortamlnda Verilocek kataloklarda arama motorlarlnln olmasl format veya proğram sorunlarlyla
karşllaşllmamasl ürğnlorin uç yapllannln birebir ölçülerde görülmesi zorunludur.Aksi haldg firmanln vermiş olduğu
teklııin tamaml red edilecektir.
Türkak tan allnmlş KiVa Tlbbi cihazlar için Kalite Yönatim sistemleri ile ilgili EN lso 'l3485:2012 standartlarlnl
sağlayan noter onayh belgs ihale dosyaslnda sunulmalıdlr.
Türk patent enstitüsünden allnmlş not€r onayll Marka Tescil belgesi ihale dosyaslnda sunulacaKlr.
Iso'11737-2 streil deney raporu noter tastikli evrağl İhale dosyasünda belgelenocektir.
TEKNlK HUSUSLARDA lSTENEN BELGELER:
1-Ürünler üzerinde mevcut olan data matrix,chip Veya kare barkod sistemİnin üretici firma taraflndan yaplldlğ|na
dair belge as|l veya noler ıasdikli olarak ihale dosyaslnda verilecektir.
2-KosGEB ve TsE kurumlarl tarafündan verilen Kimyasal Analiz vğ Deney Raporlan (cerrahi Alet Kapsamll)
belgeleri asll Veya noter tasdikli olarak ihale dosyasl ile verilecektirAyrlca çeliğin yaplslnda bulunan ve çeliğin
dayanlm özelliklerini bozan Kaöon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, silisyum, Molibden vo Vanadyum gibi
elementler %1(bir)den fazla bulunmamalldlr. Ürünlerin kalitesini ifade eden bu belge aslI Veya noter tasdikli
olarak, yabancİ diİd9 verilecek olanlar Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olarak verilecektir.lsteklilerin bu beyanlarl
uluslar arasl normlarla uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifleİ dejedendirme dlşl blrakllacaktır.
3-Teklif edilen aleter için geniş referans listesi verilecektir. Birinci derece Üniversİte Hastaneleri ve Devlet
Hastaneleri için Verilen referanslar tercih nedeni olacaktlr. Verilen rereEns list€sinde ku.um adl, tel€fon ve faksl
detayh olarak VerileceKir. lştirak eden firmalann tek|ifte bulunduğu ma*alı ürünlerin, kamu haslaneıeri
referanslarl araşt|rlllp, tekıif edilen ürünter için tutulan olumsuz rapor Var is€ teklifleri dikkate allnmayacaklür.
4- ıştirakçl firmalar teklif ettikle[i ürünlerin orijinal kataloglarlnl ihale evraklarl ilo Vereceklerdir.tel sepet Ve
konteynlr kataloklarl hariç diğer ünjn Katalok|arl Türkçe olacaKır. Kataloklarda üninlerin uç yaplsı, ebatları
mutlaka net görülmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirmeye allnmayacaktlr.
s, lhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamaml için bu şartnameye Ve ekindeki lısteye göre kalem
kalem teknik şarınameye uygunluk belgesi hazlrlanacaktlr. Bu belge iştirakçl 
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yetkilı kişitarafından imzalanmlş olarak ihale dosyasl içinde Verilecektir. Bu cevaplar ürünlerin orijinal dokümanlaı.|
il6 karşllaşllflIdlğlnda herhangi bir farklllIk buıunursa firmanln teklif mektubu açllmadan ihal€ dlşl blrakllacaktlr.
6- lhale uhdesinde kalan firmanIn ithalatçl olmasl durumunda ilgili malzemelerin teslimat sırasında malzemelerin
Gümrük Giriş Beyannameıeri İle gümrük giriş slraslnda allnmasl zorunlu olan TsE uygunluk beıgelerini Muayene
Komisyonuna ibraz etmelidir.
7-TsE satlş sonrasl Hizmet Yeterlilik Belgesi ıhale dosyaslnda noter tastikli olarak ıbraz edilmelidir.
8]thal ürün t€klif eden firmaıar cerrahi aletlerin AVrupa'da üretjldiğine dair orijinal evraklarlnl ihale dosyaslna
blrakacaktr.
g-Yer|i ürünler için Yerli Mall Belgesi Verjlecektir.
'lo-VeriIecek kont€ynlr eüketleri için lso 17025 sertifikaslna sahip ulusal veya uluslararasl akredite deney
laboratuvadannln birinden allnmlş lSo 11 

,140-1 belgesi olmalı,bu belge ihale dosyasl içerisinde asll Yeya noter
tasdikli olarak verilmelidi[.
l1Jmalatçl lirmanln, ithalatçl Veya iştirakçi firmaya Vermiş olduğu mümessillik veya yetki b€lgesi mutlaka ihate
evraklan ile bidiKe komisyona sunulacaktlr.
12-Konteyner Ve tel sep€tler Ts EN 86g-8 standartıarlna göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmaıldlr.Bu belge
ihale dosyaslnda asll Veya noter onayll olarak sunulmalldlr.
'l3-cerrahi aletlerden garanti süresİ içerisİnde bozulan,klnlan,korozyona uğrayan aletlarin 15 gün içerisinde
yenileri ile değiştirileceğine dair taahhütname vereceklerdir.
14-Teklif edilen cerrahi aleder için üfeticifirmaya ait Ts 5'l72 EN lso 13402 4 otokıavlamaya, korozyona ve lsıya
karşl DlRENÇ TAY|Nl 8ELGEsl(en az 4 farkh ürün için allnmtş) noter tasdikli veya ilgili kurumdan e imzall olarak
verilmelidh.
1sÜrotici firmaya ait Kapasito Rapodarı Veriıecokıİr.
16- Yerli v6ya yabanq Üretici frma adlna düzonlgnmİş DlN 5829&201o'da be|irtilen şartlara gör€ imal edildiğinğ
dair uluslararasl akrgdite kurumlarlndan allnmlş belge Türkçe tercümesi iıe bidilde noter tastikli ihale dosyaslnda
mevcuı olmalldlr.
17-Konteynoderin steril büttinlüğünü ,l80 (yiizseksen) gün koruyabiıdiği , mikrobiyoloii kliniğinin vermiş olduğu
uygunluk raporuyla notsr onayll olarak belgelendirilecektir.
18-Teklif edilen ürünlerin İhale tarihi itibafi ile ilaç ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslnda kayltll olmasl veahml
yapllacak ürünlerin (doğrudan insana temasl olmayan konteyrıer, tel sepet, silikon çim vo taslar hariç} TITUBB de
Sağhk Bakanhğl taraftndan onayll olmasl gerekmektedir. sağhk Bakanllğl onayll UBB çlKllan ihale dosyaslnda
verilecekir.
1} lstekliler teklif ettik]eri ürünlere ait bu şarhame ve ekindeki ihtiyaç listesİne göre hazlrlayacaklan "teknik
şartrıamey€ c€vap "başllkh belgeylVe ömeğiaşşağıda gösterilen cetveli doldurarak teklif dosyasl içerjsinde
Vereceklerdir.Bu b€lg€yi vğrmeyen veya eksik yada hatall Yeren firmalafln teklilİ reddedileceldir.

2o-Baklm vo kullanlm klavuzu ihal€ dosyas| ile birliK€ verilecektir.
GARANT|:
lmalatçl, lthaıatçlve lştİrakçl firmanln kurum adlna düzenlenmiş garanti belgeleİidosya lçarisinde
Varilecekıir.işürakçi firmanln mğmossillinin veya bayiliğinın iptal olmasl durumunda aynı garanli şartlannl üretici
Veya ithalatçl firmanlnda sorum|u olduğunu gösteren üreticiİthalatçl firmadan onayll laahhütnamgdo taklif dosyasl
içinde bulunacaktlr.
cerrahi alotler lçin :2 yll
Ygdek Parça v6 s€rvls için : 10 yıl (ücreti karşlı,ğt)
21-konteynlra uygun silikon çim verilmelidir.

NUMUNE
lştirakçl frmalar numuno listesindo yer alan alet|erin numunelerini ihale komisyonunun gerek görmesi halinde
leklifler verildiKgn sonra lstenecaKlr. Komisyon t]arafından istenen numuneler 6n geç yedi lş gününde hastaneye
tes|im edilocektir.lhalo Komisyonu, gelen numuneleri inceleyecek,istenen numuneler getirilmediği takdirde isteklj
firmanln teklİfi değer|endirmeya allnmayacaKlr. Numune olarak verjlen aleüer teslimata kadaİ salln alma
komisyonunda duracak teslim edilen numune olarak verilen aleter klyaslanarak tesıim a|lnacaktır.Emin
olunamlyor ise malzeme teslimjnde komisyon, aleüerin şartnamede belirtilen koşu|lara uygunluğunu teyit etmek
amaclyla TsE 5172'de belirtilen metal maızeme korozyon deneyine tabi tutulacaktlr. Teknik şartnam€yo
uygunluğu tespit etmak amaclyla yapllacak tüm testler, deneyler ve bunlann belgelendirilmesi ile ilgili tüm
masraflar katlllmcl firmalara aiı olacaktır. olumsuz bir durum tespit edildiğinde malzeme rededileceKir. Kodlar
BAHADlR kataloklanndan isteklilere referans olmasl açısından seçilmıştir.Firma|ar aynl marka veya aynl özelliKe
farkll marka aletlerjni teklif edebilir.

slra
no

örnek Orün
Katalog no

Tekli'
9dll9n
ürün

katalog
no

Teklif
9diıen
marka

Uriın açlklama5l Mildar Teklif edilen
ürüno alt
katalog
sayfa no

0rün barkod
no


