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Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :70167892/329
KONU : Teklife Davet

17l0312023

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı DOĞUI/IIANE CERRAHİ ALET Sf,Tİ
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fiyatının 21103/2023 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz sa
teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
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Malın / İşin Adı Referans kodu Miktar Birimi Birim
Fiyatl

Toplam

1 TEx DişLİ TENAKutUM E253.01 3 ADET

2 oVER PENsi E130.00 4 ADET

J PENsET D637.00 3 ADET

1 MAKAs 4 ADET

5 G318.00 3 ADET

6 F3LL.27 4 ADET

7 PtASENTA OVUM KLEMP
wiNTER

E702.oL 2 ADET

8 EĞRi KtEMP G776.oo ADET

9 DÜz KtEMP ADET

10 PENsET Dişsiz D240.03T 9 ADET

11 NoVAK Dişsiz N581.02 L

HisTERoMETRi G755.00 1 ADET

DiVER EKARTÖR K568.08 4 ADET

l4 EPizYoToMi MAKAsl c610.00 2 ADET

15 FRANz EKARTÖR(Mukılıcz) K700.o2 1 ADET

l6 AUWA EKARTÖR K862.o1 1 ADET

l7 BRElsKY EKARTÖR(Kolin) L502.01 I
18 PuBis EKARTÖR(Doyen) K709.00 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 veyaya^ ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulaıı üzerinde kazıntı silinti ve düzeltrne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ma[ın tiirüne göre UBB Kodu ve SUTKodu belirtilneyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Ahmlar http://www.aeri ihale. sov.trle-nosta adresli Ağı Valiliği ihale Yönetim Sisteminden de ilan
edilınektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satm alınaya verilirse ti,im alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

NOT: Önceki alımtarda referans kodlan yazılmadığından doIayı alım iptal
ediImiş olup ; kalem bazlı referans kodlan yazılarak yeniden alıma
çıkıİmıştır.



CERRAHİ ALET TEKNİK ŞARTİÜAMESİ

1-Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajl düzgün ve pürüzsüz olmalld|r.Aletler mat olmalldlr.
2-Malzemelerin her birinİn üzerjnde katalog numarasl, barkodu, cE ibaresi, paslanmaz çelik olanlar üzerinde de
sTAlNLEss ibaresi, datamatrix (chip ,kare kod),üretim tarihi,markasü lazer tekniği ile yazlll olacak Ve silinmesi
mümkün olmayacaktlr. Bu özellikler ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak uygun olmayan
numunelere ait teklif er değerlendirme dlşl blrakllacaktır
3-Aletlerin ba*od kodlu ambalajlarda olmasl zorunluduf. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek
imalatçl İirmadan a|etler hakkında tek tek bilgi sahibi olma hakklna sahipiir.
4_Allnacak aletler 134 derec€de buharll otoklavda sterilizasyona uygun olmalldlr. Teklif edilecek ürünlerİn ölçüleri
(mikro alet|ef hariç) ıstenilenden 20 cm altl aletlerde +/{,scm , fafkll olabilecektir.Ancak bu fark aletin ana işlevini
gören işlevsel özelliklerinde şekil (eğim,kavis,kıvrım vb)ve metal yapıslnda istenalenin aynl olmak
zorundadlr.Teklif edilecek aleüerin ağız Ve uç klslmlarlnda farkllllklar ise (mikro aleüer hariç)lstenilenden +/-%5
farklı olabilecektir.
s-cenahi aletler korozyon test| açlslndan kaynatma lestinğ dayanlkll olacaktlr.
lsıekliler lhale listesinde beİrtilen bir V8ya birden fazla branş grubuna teklif verebilİder.Ancak set bütünlüğünün
korunmasl ve aletlerde standardizasyonUn sağlanmasl için teklif edilecek her bir gurubun tamamlna aynl marka
olarak teklif verilmesi zorunıudur.Gurubun içindeki herhangi bir alet6 Veya sete fiyat verilmeyeceKir.Teklif
edilecek konteynlrlar cerrahi aletler i16 aynl marka olacaKlr.
lhale uhdesinde kalan firma üİün teslimatl esnaslnda kurumun belirleyeceği saylda personele en az 1 gün süre
ile eğitim Vereceklerdir.
6-Bacaklanna kuwet uygulandlğlnda ortaya çlkan bükülme direncive kuwet azaldlğlnda bacaklarln ilk
pozisyonuna dönmesini sağlayan (elastik yapl) öz9lliği olmaİdlr.
Keslci, tutucu çenelerin sabit ve düzgün hareket edebilme özelliği olmalldlr.
Tutucu çeneye sahip olan aleterde ağlz ve dişlerin karşllıldl tam olarak kapanabilme özelliği olmalıdlr.
Kilit mekanizmaslnda bacaklarln yUmuşak kilitlenip kolay aylrabİlmg özelliğİ oımalldlr.
Ekl€msizlerde, bükülme direnci yüksek göVde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapln olma özelliği değedendirilecek,
gereklrss 1 hafta süro ll€ ameliyathanede kullanllarak aletlerin uygun olup olmadtğl test edilecektlr.Uygun olan
algtlor değed€ndirmeye alınacaktlr.Öncclıkle teklif edilen aleüerin iş görebilir Ve uzun ömür|ü olmasl kurum
menfaateri doğrultusunda tercjh sebebi olacahr.
7-T€klİf edilecek cenahi alelerin üretildiği çelik hammaddesinin ulusIararasl Rockw€ll sertıik standar{anna göre
sertlİk doğerleri; kesİcl aleter için 50.58 HRc, tutucu aletler için 4048 HRc olarak belirtilen değefl9rde
olacaktr.Bu standardln ts en lso 650&1:20,16 standartanna göre yapllmlş olduğu noter taslikli olarak
b€lg6lenecektir.
Uretici firmanln Türkak tan allnmlş Ts EN lso 9001: 2015 şartlanna uygun bir kalit€ sistemine sahip olduğunu
onaylayan noter tastjkli ouALlTY MANAGEMENT sYsTEM cERTlFloATE belgosini noter onayll ihale
dosyaslnda belgelenecektir.
8- Teklif edilen cerrahi aleterjn şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşlylp taşlmadlğl isteklilerin teklif
dosyasl İçerisinde verec€kleri üraticilerin detayll ürlin evsaflnl gösteron katalok ve broşüderindeki belge|er ilede
teİd edileceKir, orijinal vo web sayfalarında yaylmlanmlş kataıok Ve broşürlerde tgklif edi|en ürünün birobir uç
yaplsl uzunluk ,ebad va metal özellikleri gibi detayll özelliklerinin bulunması toklif odil6n ürünün teidi açlşlndan
zorunludur.cD ortamlnda verilecek kataloklarda arama motodarlnln olmasl format veya proğram sorunlanyla
karşllaşllmamasl ürünl6rin uç yapllannln birebır ölçülerde görülmesi zorunludur,Aksi halde firmanln vermiş olduğu
teklifin tamaml red edilecekir.
Türkak tan alınmlş KiVa Tlbbi cihazlar için Kalite Yönotim sist€ml€ri i|e ilgili EN lso 13485:2012 standartlarlnl
sağlayan noter onayh belge ihale dosyaslnda sunulmalldlr.
Türk patent enstitüsünden allnmış notar onayll Marka Tescil belgesi ihale dosyaslnda sunulacakt|r.
lso'11737-2 streil deney raporu noter tastjkli evrağl ihale dosyaslnda belgeıenecektir.
TEKNlK HUSUSLARDA |STENEN BELGELER:
,l-Üninler üzerinde mevcut olan data matrix,chip veya kare barkod sisleminin üretici firma taraflndan yaplldlğlna
dair belge asll Veya noter tasdikli olarak ihale dosyaslnda verilocektir.
2-KosGEB ve TsE kurumları taraftndan Verilen Kimyasal Analiz ve Deney Raporlan (cerrahi Alet Kapsamll)
belgeleri asll Veya noler tasdikli olarak ihale dosyasl ile verileceKir.Ayrlca çeliğin yaplslnda bulunan Ve çeliğin
dayanlm özellikıerini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, silisyum, Molibden Ve Vanadyum gibi
elementler %1(bir)den faz]a bulunmamalldlr. Ürünlerin kalitesini ifade edan bu belge aslı Veya noter tasdikli
olarak, yabancı dild9 veril€cek olanlar Türkçe tercümeli Ve noter tasdikIi olarak V6rilecektir.lsıeklilerin bu beyanlar|
uIuslar aras| normlar|a uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifer değerlendirme dlşl blrakllacaKlr.
3-T€klif edilen atetler için geniş referans listesi verilecaktir, Birinci derece Üniversite Hastaneleri ve Devlet
Hastaneleri için vorilen referansİar tercih nedeni olacaktlr. Verilen refer€ns listesind€ kurum adl, tel€fon ve faksl
detayll olarak Verilecektir. lştirak eden firmalann tekliffo bulunduğu markalt üninleIin, kamu hastaneleri
referanslarl araştırıllp, teklif edilen üninler için tutulan olumsuz rapor Var ise teklifleri dikkate alınmayacaKlr.
4- lştirakçl İirmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarlnl ihale evraklarl ile v€rec€kJerdir.tel sepet Ve
kont€ynır kataloklarl hariç diğer ürün Kata|oklan Türkçe olacaK|r. Kataloklarda ürünlerin uç yapIsl, ebatlarl
mutlaka net görülmelidir. Aksİ durumda teklif değerlendirmeye allnmayacaKtr.
5- lhaleye katllacak firmalar teklif ettikleri ürünleİin ıamaml için bU şartnameye ve ek|ndeki listeye göre ka
kalem teknik şartnameye uygunluk belgesa hazlrlanacaktlr. Bu belge iştirakçlfirmanl n;ntetli ke
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yetkili kişitaraflndan imzalanmlş olarak jhal€ dosyasl içinde Verilecekir. Bu cevaplar üninlerin orijinal doküman|arl
ile karşllaştlrlldlğlnda herhangi bir farkllllk bulunursa firmanln teklif mektubu açllmadan ihale dtşl blrakllacaldlr.
6- lhale uhdesinde kalan firmanln ithalatçl olmasl durumunda ilgili malzemelerin teslimat slraslnda malzemelerin
Gümrük Gjriş Beyannameleri ilo gümrıik giriş sırasında alınması zorunlu olan TSE uygunluk belgelerini Muayene
Komisyonuna ibraz etmelidir.
7-TsE satlş sonrasl Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale dosyaslnda noter tastjkli olarak ibraz edilmelidir.
8-khal ürün teklif ed6n firmalar cerrahi alet]erin Avrupa'da üretildiğine dak orijinal evraklarlnl ihale dosyasüna
blrakacaktlr.
g-Yerliğrünler için Yedi Malı Belgesi vğrilecektir.
1Gverilecek konteyntr etiketleri için lso 17025 sertifikaslna sahip ulusal Veya uluslararasl akredıte deney
labofatuvarlarlnln birindğn alınmlş lso ,11140-1 belgesi olmall,bu belge ihale dosyasl içerisinde asll veya noter
tasdikli olarak verilmolidir.
1'1Jmalatçı frmanın, ithatatçı veya iştirakçj firmaya vermiş olduğu mümessillik veya yetki belgesi mutlaka ihate
evraklarl il€ birliKe komisyona sunulacaKlr.
12-Konteyn6r Va te| sepoter Ts EN 868-8 standartlarlna göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalldır.Bu belge
ihale dosyasında asll veya notor onayll olarak sunulmal.dlr.
13-cerrahi aletJerden gaEnti sür6si içerisindo bozulan,klnlan,korozyona uğrayan alet erin 15 gün içerisinde
yenileri ile değiştiü.ileceğine dairtaahhütname vereceklerdir.
'1,l-Teklif edilen cerTahi al€ter için üratici firmaya ait Ts 5172 EN lso t3402 4 otoklavlamaya, korozyona ve lsıya
karşl DIRENÇ TAY|Nl BELGESl(en az 4 farkll ürün için allnmlş) noter tasdikli Veya iIgİli kurumdan e imzall olarak
verilmelidir.
1sÜrelici firmaya ait Kapasite Raporlafl VerileceKir.
16- Yedi v€ya yabancl Üretici firma adlna düz€nlenmiş DlN 58298-201o'da belirtilen şartlara göre imal edildiğine
daİr uluslararasl akedite kurumlarından altnmlş bolge Türkçe tercümesi ile bidiKe noter tastİkli ihaıe dosyaslnda
mevcul olmalldIr.
17-Konteynerl€rin st€ril bütğn|üğünü 180 (yüzseksen) gün koruyabildiği , mikrobiyoloji kliniğinin Vermiş olduğu
uygunluk raporuyla noter onaylı olarak bolgelondirilecektir.
18-Tekıif edilen ürünl€rin ihal€ tarihi itibari ile ilaçVo Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayltll olmasl Ve allml
yapılacak ürünlerin (doğrudan İnsana temas| olmayan konteyner, tel sepet, silikon çim Ve taslar hariç) TITUBB de
sağllk Bakanllğ| taraflndan onayll olmasl gerekmektedİr. sağllk Bakanhğl onayll UBB çlkllafl ihale dosyaslnda
verilecektir.
19. |stekliler teklif ettiklori ürünlere ait bu şartnamo Ve ekindeki ihtiyaç listesine gör9 haz lrlayacaklan "teknik
şart ıameye cavap "başllkll bolgeyl V€ ömeğl aşşağlda gösterllen cetveli doldurarak teklif dosyasl içarisindg
Vereceklerdır.Bu belgeyi vormayen veya aksik yada hatall Veren firmalafln teklifi reddedileceldir.

2o-Baklm ve kuılanlm kllawzu ihal6 dosyasl ile birlikte verilecektir.
GARANTl:
-lmalatçl, ithalatçlva iştirakçj firmanın kurum adlna düzenlenmiş garanti belge|eridosya içerisinde
v€dloceRir.iştirakçi firmanln müm€ssillinin Veya bayiliğinin iptal o|masl durumunda aynI garanti şarılarlnl üretici
veya ithaıatçl lİrmanlnda sorumlu olduğunu gösleren üreticjİthalatçl firmadan onaylt taahhütnamode leklif dosyasl
İçinde bulunacaR|r.
c€nahi aletlgr için |2yll
Yedek Parça ve sorvis için : 10 yll (ücleti ka§lhğl)
21-konteynlra uygun silikon çim vorilmelidir.

NUMUNE
lştirakçı frmalar numuno listesinda yar alan aletlefin numunelerini ihale komisyonunun gerek görmesi halinde
teklifler Veriıdıkten sonra lstenecoKir. Komisyon t]aratndan istenen numunel€r en geç yedi lş gününde hastaneye
tesıim edilocektir.lhale Komisyonu, gelen numuneleri inceleyecek,istenen numuneler getirilmedİği lakdirde istekli
fiı.manln teklif değerlendirmeye allnmayacaKlr. Numune olarak Verilen alefer te§limata kadar satln alma
komisyonunda duracak teslim edilen numun€ olarak verilen aleller klyaslanarak teslim allnacaktır.Emin
olunamlyor ise malzem€ tesliminde komisyon, aletlerin şarınamede belirtİlen koşullara uygunluğunu teyit etmek
amaclyla TsE 5'172'de b€lirtilen metal malzeme korozyon dğneyine tabi tutulacaKlr. Teknik şarlnameye
uygunluğu tespit etm€k amaclyla yapIlacak tüm testler, deneyler ve bunIarın belgelendirilmesi ile ilgili tüm
masraflar katllımct firmala.a ait olacaktlr. olumsuz bir durum tespit edildiğİnde malzeme rededileceldir. Kodlar
BAHADlR kalaloklarlndan isteklilero referans olmasl açlslndan seçilmiştir.Firmalar aynl marka Veya aynl özellikte
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