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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı KADIN DOĞIJM BATIN CERRAHİ EL
ALETLERİ ALIMI işi 4734 Sayı|ı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV haıiç birim ve toplam fiyatının 21103/2023 tarih ve saat l2:0 'a kadar hastanemiz satın
alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmai|.com adresine

Bilgilerinize arz ederim.
ederim.

A
Mali Hizmetler Müd

Srra
No

Malın / Işin Adı Referans kodu Miktar Birirni Birim
Fiyah

Toflam Fiyat

ALET ASKISI E,l82.00 1 ADET

2 ALLIS E150.12 2 ADET

3 BABCoCK E|74.ol ADET
4 BisTiiRi sApI(BüyüK) B036.01 1 ADET
5 BOYAMAKABI Y900.04 1 ADET

Y904.065 BÖBREK KÜVETİ 1 ADET
7 BÜYÜKTÜMÖRPENSi 1 ADET
8 ÇAMAŞIRPENSi f,446.00 5 ADET
9 DİSEKTöR(M[IHTELİF

BoYLAR)
Ml36.04 2 ADET

10 DIVERMAKASI
( MIJHTELiFBOYLAR)

K668.08 z ADET

11 DOKUMAKASI
(MUHTELİF BoraI-AR)

c769.05 2 ADET

1 ADET12 FRANZ EKARTÖR L6t0.00
13 irrx ıraxıs c730.00 2 ADET

G448.07 5 ADET14 KoHf,RDÜZ
KoHEREĞRi G449.07 ADET15

1 ADETKüÇüKTüMöRPENSİ R710.01
3 ADETLl MAYOKSiNERIIENİ

KLEMPİ
G722.03

1 ADETMosGUiTo G318.00
19 OLUKLU f,KARTÖR T791.00 l ADET

OVERPENSİ f,130.00 1 ADET20
K3r2.00 2 ADETzL PARABf,FEKARTÖR

12 ADET22 PENS EĞRİ G421.01
23 DişLİ PENSET D360.06T 2 ADET

DÜZ PENSET D633.0r 4 ADET
D390.0l 2 ADET25 RAŞIN PENsf,T
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26 TEKDiŞLi
TENAKULUM

Z180.10 1

27 TiRBüŞoN T42|.o0 l
28 üÇGEN EKARTöR L608.30 1 ADET
29 BisTüRİ SAPI KüÇtJK B030.01 1

30 MALAEKARTÖR K764.00 1 ADET
3ı RİCHARDSON

EKARTÖR
K494.00 l ADET

32 DÜZ KOTER PENSETi 2160.|l 1 ADET

UYG
|7l03

Dr.

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme taıihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) I(DV hariç TL olarak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve diizeltıne yapılan teklİfler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.

- - Alımlar htto://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan

edilmektedir.
- Ahm konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.

- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alrmlar e_posta üzerinden de ilan edilmektedir.

NoT: Önceki alımlarda referans kodlan yazıımadığından dolayı alım iptal
edilmlş olup ; kalem baztı referans kodları yaz.aanak yeniden alıma

çlkıİmıştlİ.

ADET

ADET

ADET



CERRAHİ ALET TEKNİK ŞARTNAMES|

]-Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajl düzgün Ve pürüzsüz olmalldır.Aletler mat olmalldlr.
2-Malzemelerin her birinin üzerindo katalog numarasl, barkodu, cE ibaresi, paslanmaz çelik olanlar üzerinde de
sTAlNLEss ibaresi, datamatrix (chip ,kare kod),üretim tarihi,markası lazer teknıği ile yazlll olacak ve silinmesi
mümkün olmayacaKlr. Bu özellikler ihaleye Verilecek numuneler üz€rinde de aranacak uygun olmayan
numunelere ait teklifler değerlendirme dlşl blrakllacaktlr
3-Alet|erin barkod kodlu ambalajlarda olmasl zorunludur. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek
imalatçl firmadan aleğer hakklnda tek ıek bilgi sahibi olma hakkına sahiptir.
4-Allnacak aletler 134 derecede buharll otoklavda sterilizasyona uygun olmalldlr. Teklif edilecek ürünlerin ölçüleri
(mikro aleller ha.iç) istenilenden 20 cm altl aletlerde +/{,scm , farkll olabilecektir.Ancak bu fark aletin ana işlevini
gören işlevsel özelliklerinde şekil (eğim,kavis,kıvrım vb)ve metaıyaplslnda jstenilenin aynı olmak
zorundadlr.Tgklif edilecek aletlerin ağ|z Ve uç klsımlaında farkllllklar ise (mikro aletler hariç)lslenilenden +/-%5
farkll olabilecektir.
s-cerrahi aletler korozyon testi açlslndan kaynatma testine dayanlkll olacaktlr.
lstekliler lhale listesinde belirtilen bir Veya birden fazla branş grubuna teklif Verebilider.Ancak set bütünlüğünün
korunmasl ve aletlerde standardizasyonun sağlanmasl için teklif edilecek her bir gurubun tamamlna aynl marka
olarak teklif verilmesi zorunludur.Gurubun içindeki herhangi bir alete veya sete fiyat Veriımeyecoktir.Teklif
edilecek konteynlrlar cerrahi a|etler ile aynt marka olacaKlr,
lhale uhd€sinde kalan firma ürün teslimat esnaslnda kurumun belirleyeceği saylda personele ğn az ,1 gün sür€
ile eğitim vereceklordir.
6-Bacaklarına kuwet uygulandlğlnda ortaya çıkan bükülme direnci Ve kuwet azaldtğlnda bacaktafln ilk
pozisyonuna dönmesini sağlayan (elastik yapl) özelliği oımalldlr.
Keslci, tutucu çenelerin sabit Y8 dtızgğn hareket edebilme özelIiği olmalldlr.
Tutucu çeneye sahip olan aleüerde ağ|z Ve dişlerin karşlllkll tam olarak kapanabilme özelliği olmalldlr.
Kilit mekanizmaslnda bacaklann yumuşak kilitlenip kolay aytrabilme özelliği olmalldlr.
Eklemsizl€rde, bükülme darencİ yüksek gövde, fonksiyone| uç Ve ergonomik sapln olma özelliği değedendirilecek,
gareklrsa 1 hafta süre lle ameliyathanede kullanllarak aletlerin uygun olup olmadlğl test edilecektir.Uygun olan
alğter değerlendirmeye alınacaktır.Önceliklg teklif edilen ateüerin iş görebil|r va uzun ömğdü olmasl kurum
menfaat|eri doğrultusunda lofcih sebebi olacaldlr.
7-Teklif edilecek cerrahi aletorin ür9tildiği çelik hammaddesinin uluslararasl Rockwell sertlik standarüarlna göre
sert]lk doğerlgri; k€sicl aletler içln 50-58 HRc, tutucu aletler lçln 4M8 HRc olarak belirtl|en değerlerde
olacaktlr.Bu standardln ts 6n lso 6508-,1:20,16 standartarlna göre yapllmlş olduğu notor tastikli olarak
belgeıenecaktir.
Üreticifirmanln Türkak tan allnmlş Ts EN lso 9001: 2015 şartlarlna uygun bir kalite sislemine sahip olduğunu
onaylayan noter tastikli QUALlry MANAGEMENT sYsTEM cERT|FloATE belgesini noter onaylI ihale
dosyaslnda belgelenoceKir.
8- Teklif ğdilen cenahi aleterin şarlnameye uyumluluğu Ve istenilen özellikleri taşlylp taşlmadlğl istek|ilerin teklif
dosyasl iPrisind€ Verecekleri üreticilerin detayll ürün evsaf|nl gösteren katalok ve broşürlerindeki belgeler ilede
teid edılecektir. orijina| ve web sayfalannda yaylmlanmlş kaialok Ve broşürlerdo teklif edil6n ürünün birebir uç
yaplsl uzunluk ,ebad Ve metal özellik]eri gibi detayh özolliklerinin bulunmasl teklif adilen ürünün teidi açlşlndan
zorunıudur.cD ortamlnda Verilecek katalokıarda arama motor|annln olmasl format vsya proğram sorunlarıyla
karşllaşllmamasl ürünlerin uç yapllannln birebir ölçğlerd6 görülmesi zorun|udur.Aksi halde firmanln vermiş olduğu
ıeklifin tamaml red edilecekir.
Türkak tan allnmlş Kiva Tlbbi cihazlar için Kalite Yönetim sİstemleri il6 ilgili EN lso 13485:2012 standartlarlnl
sağlayan noter onayil be|go ihale dosyaslnda sunulmalldlr.
Türk patent enstitüsünden allnmış noter onayll Marka Tescil belgesi ihale dosyaslnda sunulacaKlf.
lso11737-2 streil deney raporu noter tastİkıi evrağl ihale dosyaslnda belgelenecektir.
TEKNlK HUSUSLARDA lSTENEN BELGELER:
1-Ürün|oü. üzerinde mevcut olan data matrix,chip Veya kar6 barkod sisteminin üretici firma taraflndan yaplldlğlna
dair belge asll Veya noter tasdiklı olarak ihale dosyaslnda Verileceldir.
2-KosGEB Vo TSE kurumlan tarafından Vedlen K|myasal Analiz Ve Deney Rapodan (cenahi Alet KapsamIl)
belgeleri asll veya noter tasdikli olarak ihaıe dosyasl ile verileceKirAyrlca çeliğin yaptslnda bulunan ve çeliğin
dayanlm özellikl€rini bozan Karbon, Mangan, Fosf,or, Kükürt, Nikel, silisyum, MoliMen ve Vanadyum gibi
elementler %1(bir)den fazla bulunmamalldlr. Ürünlerin kalitesini ifade eden bu belg€ asll Veya noter tasdikli
olarak, yabancl dilde Verilecek olanlar Türkço tercümeıi Ye noter tasdikli olarak verilecektir.lsteklilerin bu beyanlafl
uluslar arasl normlarla uygunsuzluğu tespit edılen beyanıara aİt tekliller değerlendirme dlşl blrakllacaKlr.
3-Teklif edilen aletler için geniş referans listesi verjleceKir. Birinci derece Üniversite Hastaneleri Ve DeVlet
Hastaneleri için verilen referanslar tercih nedeni oıacaıdlr. V€rilen refer€ns listesinde kurum adl, telefon ve faksl
detayll olarak Verilecektir. lştirak eden firmalann teklifte bulunduğu markall ürünlerin, kamu hastaneleri
referanslarl araştlrlllp, teklif edilen ürünler içln tutulan olumsuz rapor var İs9 tekıilleri dikkate alınmayacaktır.
4- lştirakçl firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarlnl ihale evraklart ile Verecek|erdir.tel s
konleynür kataloklarl hariç diğer ürün Kataloklarl Türkçe olacaktlr. Kaialoklarda ürünlerjn uç ya
mutlaka net gönilmelidir, Aksİdurumda teklif değerlendirmeye allnmayacaktlr.
5- lhaleye katllacak İirmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şarlnameye Ve ekin
kaIem teknik şartnameye uygunluk be|gesi hazlrlanacaktlr. Bu belge iştirakçl firmaDın antetl
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yetkili kişi taraflndan imzalanmlş olarak ihale dosyasl içinde Verilecoktir. Bu cevaplar üninlerin orijinal dokümanlarl
ile karşllaştlrlldlğlnda herhangi bir farklllIk bulunuİsa firmanln teklif mektubu açllmadan ihale dlşl blraklıacaKtr.
6- lhale uhdesinde kalan İirmanln ithalatçl olmasl durumunda ilgili malzemel€rin teslimat slraslnda malzemelerİn
Gümrük Gİriş Beyannameleri ile gümrük giriş slraslnda allnmasl zorunlu olan TsE uygunluk belgelerini Muayene
Komisyonuna ibraz etrnelidir.
7-TsE satlş sonrasl Hizmet Yeterlİlik Belgesi ihale dosyaslnda noter tastikli olarak ibraz edilmelidir.
8-|thal ürün tek|if eden firmalar corrahi aleılerin AVrupa'da üretildiğine dair orijinal evraklarlnı ihale dosyaslna
b lrakaca ktlr.
g_Yar|i ürünler için Yerii Maıl Belgesi verileceKir.
'lo-Veril€cek konteynlr etİketleri için lso 17025 sertiikaslna sahip ulusal Veya uluslararasl akredite deney
laboratuvarlannln birinden allnmlş ıso ,1'l 140-,l belgesi olmall,bu belge ihale dosyasl İçerisinde asll veya noter
tasdikı| olarak verilmelidir.
'11-1malatçl firmanln, ithalatçl Veya iştirakçi firmaya Vermiş olduğu mümessillik Veya yetki belgesi mullaka ihale
evraklan ile birliKe komisyona sunulacaktlr.
12-Kont€yner ve tel sepetler TS EN 868_8 standartlarlna göre üreülmiş Ve beİgelendirilmiş olmalldlr.BU belge
ihale dosyaslnda asll Veya noter onayh olarak sunulmalldlr.
13-cenahi a|etlerden garanti süı.esi jçerisindo bozulan,kln|an,korozyona uğrayan aıetlerin 15 gün içerisinde
yenileri ile değiştirileceğine dair taahhütname vereceklerdır.
l4-Teklif edilen cerrahi aloüer için üretici İirmaya ait Ts 5172 EN lso 13402 4 otoklavlamaya, korozyona ve lslya
karşl DIRENÇ TAYlNl BELGES|(en az 4 farkll ürün için allnmlş) noter tasdiui Veya ilgili kurumdan e imzall olarak
verilmelidir.
,ls-Üretıci frmaya ait Kapasite Rapodarl Verilecektir.
,l6- Yerliv€ya yabancl Üreticifirma adlna düzonlenmiş DlN 5829&20'1o'da belirtilen şartlara göre imal edildiğine
dair uluslararasl akredite kurumlarlndan alınmlş belge Türkçe tercümesi ile bİrlikte noter taslikli ihale dosyaslnda
mevcut olmalldlr.
,17-Konteynerlerin steril bütğnlüğünü 180 (yüzseksen) gün koruyabİldiği, mikrobiyoloii kliniğinin Vermiş olduğu
uygunluk raporuyla noter onayll olarak belgelendiİilecektir.
,l &Teklif edilsn ürünlerin ihaıe tarihi iübari ile ilaç ve Tlbbicihaz Ulusal Bilgi Bankaslnda kayltll olmasl veahml
yapılacak ürünlerin (doğrudan insana temasl olmayan konteyner, tel sepet, silikon çlm ve taslar hariç) T|TUBB de
sağllk Bakanllğl taratlndan onaylI o|mas| ger€kmekt€dir. sağl|k Bakanhğl onayk UBB çlKllan ihale dosyaslnda
Vorilec€ktir.
1$ lsteklİler teklif ettikleri ünlnlere ait bu şartnamğ ve ekindeki ihtiyaç |istesine göre hazlrlayacaklan "teknik

şartnam€y€ c€vap "başhkll belgeyi vo ömeğlaşşağlda gösterilen cetveli doldurarak teklif dosyast İçerisinde
vereceklerdir.Bu belgeyi vermayen veya aksik yada hatall Veren firmalarln teklifi redd€dilecektir.

2o.Bakım v€ kullanlm kılawzu İhal€ dosyasl ile birlikt6 VerileceKir.
GARANTl:
-lmal8tçl, ithalatçlve lşürakçi İirmanln kurum adlna düzenlenmiş garanti belgeleri dosya içerisinde
Verilocoktir.iştirakçi frmanın mümessillinin veya bayiliğinin iptal olmasl durumunda ayn| garanü şartlannl üretİci
veya ithalatçl firmanlnda sorumlu olduğunu gösteren üreliciİthalatçl firmadan onayll taahhütnamede teklif dosyası
içindğ bulunacaktr.
carrahi aletler için :2yl
Ygdek Parça Ve servis için : 10 yll (ücreü karşlllğı)
2,1-kontoynlra uygun silikon çim verilmeıidir.

NUMUNE
ıştirakçl firmalar numune listesindo y6r alan aletlerin numunelerini ihale komisyonunun gerek görmesi halinde
tekliller verildiKen sonra lsteneceklİr. Komisyon taraftndan istengn numuneler en geç yedi iş gününde hastaneye
teslim edilecektir.lhale Komisyonu, gelen numuneleri inceleygcek,istgnen numuneler getirilmediğı takdirde istekli

firmanln teklifi değerlendirmeye allnmayacaıllr. Numune olarak verilen alefler tes|imata kadar satln alma
komisyonunda duracak teslim edİlen numun6 olarak v€rilen aletler klyaslanarak leslim al|nacaktlr.Emin

olunamlyor İse malzeme tesıiminde komisyon, aletlerin şartnamede beli.tilen koşu|lara uygunluğunu leyit etmek
amaclyla TSE 5172'de belirtilen metal malzeme korozyon deneyine tabi tutulacaKlr. Teknik şarlnameye
uygunluğu tespit etmek amaclyla yapllacak tüm testler, deneyler ve bunlann belgelendİrİlmesi ile ilgi|i tüm

masraflar katlı|mcl firmalara ait olacaktlr. olumsuz bir durum tespil edildiğinde malzeme rededileceKir. Kodlar
BAHADlR kataloklarlndan isteklilere referans olmasl açl sIndan seçilmiştir.Firmalar aynl marka Veya aynl özellikte
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