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TUTAK DEVLET HASTANESl

TEKLIFE DA VET

Sayi:
Konu: 12 KALEM CERRAHI ALET ALIMI

10.03.2023

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve Ozellikleri yazili malzemelerin ahmi 4734 sayili Kamu ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulu ile yapilacaktir. SOz Konusu ahm i9in KDV hari? birim fiyat
tekliflerinizi TL Uzerinden 17.03.2023 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gOndermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Malzeme Adi

MAYO- HEGAR PORTEGU 20 CM

MAYO - HEGAR PORTEGU 15
CM

RECAMIER UTERIN KURET
KUNT FIG210.5MM-30CM

RECAMIER UTERIN KURET
KUNT FIG210,12MM-30CM

RECAMIER UTERIN KURET
KUNT FIG210.14MM-30CM

TIECK-HALLE BURUN
SPEKULUM BUYUK 135 MM

TIECK-HALLE BURUN
SPEKULUM KUCUK 135 MM

LISTER BANDAJ MAKASI EGRl
14 CM
ROCHESTER -PEAN
HEMOSTATIK PENS DUZ 20 CM
DO(3UM KLEMBl

EPlZYO(DOGUM) MAKASI

CERRAHI MAKAS
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Birim Fiyati
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Teklif Eden
.../.../2023

Kisi / Oda / Firmanm Adi veya Ticaret Unvani - Kase/lmza

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu ttzeri Tutak/A<jRI
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi

Bilgi: Ayse BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



Ek : Teknik §artname
Satmalmanm Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri iferisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat ilzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis tirun numarasl (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen iiriinlerin onaylanmis ilriln numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yijklenicinin yazih talebi Uzerine en ge9 180
gun i9inde YUkleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflarm hallinde Agri Mahkemeleri ve tcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayihr.
• Ahmlarimiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Bir imi
Van yolu iizeri Tutak/A<3RI
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi

Bilgi: Ay$eBALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



CERRAHI' ALET TEKIMJK §ARTNAMESJ

1. Cerrahi aletler, paslanmaz celikten imal edilmi§ olacaktir. imalat veya tibbi nedenler
ile tamami veya bir kismi paslanmaz celik di§mda diger materyallerden uretilmis olan
cerrahi aletlerin teknik §artname uygunluk belgesinde belirtilmesi zorunludur . Aksi
halde isteklinin teklifi degerlendirme disi kalacaktir.

2. Cerrahi aletlerin uzerinde uretici fabrikanm adi, katalog numarasi, imal edildigi ulke ,
CE isareti ve paslanmaz celik olanlar uzerinde " stainless" ibaresi silinmeyecek §ekilde
yazili olacaktir . Bu ozellikler ihaleye verilecek numuneler uzerinde de aranacak olup
uygun olmayan numunelere ait teklifler degerlendirme disi birakilacaktir .

3. Cerrahi aletler korozyon testi acismdan kaynatma ve 134'C basmcli buharli otoklavda
sterilizasyona dayanikli olacaktir.

4. Cerrahi aletler tavan lambasi ve mikroskop isigi altmda gozu alacak §ekilde parlayan
malzemeden yapilmis, olmamahdir.

5. Cerrahi aletlerde kesici kisimlan harig keskin kenar bulunmamalidir . Cerrahi aletin
agiz kismmda birlesme yerlerinde ve govdesinde hicbir §ekilde capak, bosjuk v.s.
olmamahdir.

6. Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu ceneleri sabit ve diizgun hareket etmeli , kilit
mekanizmalan kolayca acilip kapanabilmeli sikis.ma , yalpalama , tutukluk
yapmamalidir.

7. Porteguler , klempler ve pensetlerin agiz kisimlan tam kapatildigmda aralik
kalmayacak sekilde kapanabilmeli ve birbirlerine araliksiz oturmahdir.

8. Cerrahi aletler bacaklarma kuvvet uygulandigmda rahatca hareket edip esneyebilecek
ve birakildigmda ilk pozisyonuna rahatca gelebilecek sekilde elastik yapiya sahip
olmahdir.

9. ihale sonrasmda cerrahi aletlerin teslimi esnasmda cerrahi aletlerden ilgili bolum
uzmanmin sececegi 2 adet cerrahi alet korozyon testi icin almacak , hastane
sterilizasyon biriminde TS 5172'de belirtilen buharli otoklavda sterilizasyon ve kaynar
su testlerine tab! tutulacaktir. Bu testlerden olumsuz sonuc veren firmalarm aletleri
reddedilecektir . Firmanm itirazi durumunda ilgili aletler ayni testlerin yapilmasi icin
akredite edilmis laboratuvarlardan birine masraflan ilgili firma tarafmdan karsjlanmak
uzere gonderilecektir.

lO.l'stekliler ihtiyag listesinde belirtilen aletlerin tamamma teklif vereceklerdir . Set
butiinlugunun korunmasi ve aletlerde standardizasyonun saglanmasi icin teklif
edilecek setin tamamma tek bir marka ile teklif verilmesi zorunludur . Firmalar
urunlerine ait katalog numaralarmi sartnameye uygunluk belgesinde yazmak
zorundadir . Teklif veren firmanin kendi markasma ait katalog numaralarmi bir veya
birden fazla kalemde yazmamasi yada ozel uretim , ejdegeri gibi ibarelerle belirtmesi
durumunda isteklinin teklifi degerlendirme di$i kalacaktir.

ll.Teklif edilen cerrahi aletlerin uriin takip sisteminde kayitli olmasi ve saglik bakanligi
tarafmdan onayli olmasi gerekmektedir . Saglik bakanligi tarafmdan onayli barkod
numaralarmin teknik sartnameye uygunluk belgesinde belirtilmesi zorunludur . ilgili
kisma ait teklif edilen iiriinlerden bir veya daha fazlasinm onayli barkod numarasmm
olmamasi durumunda teklif degerlendirme di§i kalacaktir .

12.Yerli urunlerde imalatci fabrikanm , ithal urunlerde distributor firmanin ihale
surecinde/junin takip sisteminde kaydmm bulunmasi zorunludur . Firma yetkili satici



veya bayii ise imalatci veya distributor firma tarafmdan onaylanmi§ urun takip
sisteminde yetkili bayilik kaydmm olmasi zorunludur .

13.Cerrahi aletler teknik sartname iceriginde yer alan ve evsafi gosteren katalog
numaralan kesin evsaf belirlemek icin yazilmistir . Firmalar sartnamede belirtilen
evsafta ve ayni fonksiyonlan gorecek sekilde veya dengi benzeri diger marka aletleri
de teklif edebilir. Teklif edilen cerrahi aletler hassas ameliyatlarda kullamlacagindan
aletlerin uzunluk blculeri 20cm alti aletlerde +/-0/5cm , 20cm ve ustii aletlerde +/-
1cm farkli olabilecektir . Cerrahi aletlerin ana islevini goren uc ve agiz kismi
olculerinde +/- % 5 fark olabilecektir . Ancak agiz kisimlarmm metal ozellikleri ,
serasyon yapisi ve cerrahi aletlerin islevsel ozelliklerinde istenilenin ayni olmak
zorundadir.

14.Teklif edilen cerrahi aletlerin teknik §artnameye uyumlulugu ve istenilen ozellikleri
tasiyip tasmnadigi firmalann teklif dosyasi icerisinde verecekleri katalog ve
brosurlerindeki bilgiler ile teyit edilecektir .ihaleye verilecek katalog ve brosurlerde
teklif edilen uriinun ug yapisi , uzunluk, ebat ve metal ozellikleri gibi detayli
ozelliklerinin bulunmasi zorunludur. Katalog ve brosiirler orijinal dilinde
verilebilecektir. Teklif edilen cerrahi aletlerin Turkce tercumelerinin teknik sartname
uygunluk belgesinde yazilmasi zorunludur. Elektronik olarak ( CD , DVD v.s. ) katalog
verilmesi halinde ise katalog numaralarmm girilebilecegi arama motorunun
bulunmasi, teklif edilen turn urunlerin olmasi, urunlerin agiz ve ug yapilarmm birebir
olculerde goriinur olmasi gerekmektedir. Aksi halde firmalann ilgili kisimlar icin
vermis oldugu teklif reddedilecektir.

15.Firmalar teklif ettikleri cerrahi aletler icin sartname ekindeki ihtiyac listesine gore
hazirlayacaklan teknik sartnameye uygunluk belgesini teklif dosyasi icerisinde
vereceklerdir . Bu belgede teknik sartnamenin her maddesine cevap verilecektir .
Ayrica firmalar a§agida ornek sablonu verilen belgeyi teklif dosyasi icerisinde vermek
zorundadir . Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatali veren firmalann teklifleri
reddedilecektir .Bu beige icerisinde sira numarasi referans olarak istenilen cerrahi
aletin katalog numarasi , firmanm teklif ettigi markaya ait cerrahi aletin katalog
numarasi , markasi , teklif ettigi cerrahi aletin detayli Turkce aciklamasi , miktari ,
teklif edilen cerrahi aletin katalogda hangi sayfada oldugu ve uriin takip sisteminde
saglik bakanligi tarafmdan onaylanmi§ barkod numarasi yer alacaktir.

16.Teklif edilen cerrahi aletlerin uretildigi ulkeyi gosteren mensei beyan belgesi, mensei
ulke noterlik , apostil tasdikli ve noterlikge Turkce tasdikli tercumesi ile birlikte teklif
dosyasi icinde verilecektir.

17.Cerrahi aletlerin metal kansim oranlan ve Ciretimde kullanilan celigin uluslararasi
DIN58298/201 0 normlarmda belirtilen HRC Rockwell standartlarma gore sertlik
derecesi, uretici fabrika tarafmdan duzenlenen ve iireticinin bulundugu ulke noterlik
ve apostil tasdiklerini tasjyan , noterlikge Turkce tasdikli beyam ile belgelenecektir .
Firmalann bu beyanlan uluslararasi normlarla karsilastinlacak uygunsuzlugu tespit
edilen beyanlara ait teklifler degerlendirme disi birakilacaktir .

18.Cerrahi Aletler fabrikasyon ( imalat) ve isgilik ve malzeme hatalarma karsi en az 2 yil
garantili olacaktir . Garanti uretici fabrika , ithalatci ve satici firmalar tarafmdan ayn
ayn verilecektir . Uretici fabrikanm garanti belgesi mensei ulke noterlik ve apostil
tasdikli olacak ve Turkce tercumeleri de noter tasdikli olacaktir Asagidaki hususlar
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a) 10 yil sureli iicreti karsihgi hizmet garantisi verilecektir.
b) Garanti suresi icinde kullanim , bakim ve sterilizasyon hatalan haric , bozulan aletler

tamir edilemedigi takdirde yenileri ile degis.tirilecektir.
c) Uretici fabrikanin Turkiye distribiJtorunde degis.iklik olmasi halinde , yeni distributor

ayni garantileri iistlenecektir.

19.Yerli uretimde uretici firmanm , ithal urunlerde ise ithalatci firmanm TS 13011 TSE
Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi teklif dosyasi icerisinde verilecektir.

20.Firmalar ihale uhdelerinde kalmasi durumunda teslim edecekleri cerrahi aletlerden
garanti suresi icerisinde kullanim , bakim ve sterilizasyon hatalan haric yay, pim , vida
v.s. degisimi ile tamiri mumkun olmayan bozulan , kirilan , korozyona ugrayan aletleri
60 gun icerisinde yenileri ile degistirecektir.

Zl.Firmalar teklif ettigi marka ve urune ait bakim , saklama ve sterilizasyon bilgilerini
iceren Turkce kullanim kllavuzunu ihale dosyasi icerisinde verecektir .

"22.Firmalar ihale uhdelerinde kalmasi durumunda teslim edecekleri urunlerin
verimliligini arttirmak amaci ile muayene ve kabul isjemleri sirasmda sterilizasyon
birimine kullanim oncesi ve sonrasi bakim hakkmda bilgi verecektir.

23. Bu s.artnamede belirtilmeyen hukumler konusunda idari §artname hukumleri
gecerlidir.

24.Listelerde yazili katalog numaralan evsaf belirlemek amaciyla ATLAS katalogundan
secilmi? olup istekliler teknik §artnamede ,ihtiyac listesinde belirtilen evsafta ve ayni
fonksiyanlan kar§ilayacak sekilde veya dengi diger marka urunlerde teklif
edibileceklerdir.
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