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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi
,|.2.09.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalem cenahi Alet işi satın alırıacaktır. İlgilendiginiz takdirde k.D.v. hariç fiyat teklifi göndermenizi,
teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederinı

iııriya

Toplam TutarMı\LZEME ADl UBBKODU

K()CllER KLEMP

KOCHER PENSi EĞRİ

ADSON PENSET DİŞSİZ

METZENBAUM MAKAS BABY

MAYO HEGAR PORTEGÜ

Dikkpt Edilecek Hususlar Ve Alım Şaıtları
Son Teklif Verme Tarihi:29.09.2022 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakl{ye işlemleri yülçlenici firma tarafindan karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve mprka esas alınacök, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden faz|a malzeme için telif gpnderilmiş ise lier kalem malzeme için teklif fıyaü yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzen|enin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler Peğerlendirmeyç alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fafura muhasebe birimine intiİcal etmesini nlUteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapı lacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak dUzenleyeceği faturada malzğmenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultu§unda doğru eşlPştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak Tl[tUBB - ÜTS k{yıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir $urette malzeıne barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniylğ idare tarafındafl tedarikçi firmaya riicu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacalların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idarP tarafından istehilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur..
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ÇOCUK CERRAHiSİ EKSİK TAMAMLAMA SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEt TEKNiK özeı-ı-irı-en:
01. Cerrahi Aletler, Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir kısmı
Paslanmaz Çelik dıŞında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin " teknik şartnameye cevap " metninde
belirtilmesizorunludur. Aksi halde isteklinin tek|ifi değerlendirme dışı kalacaktır.
02. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
03. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış
olmamalıdır.
04. Cerrahialetlerin fonksiyonlarıgereği bulunmasıgerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır.
05. Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuvvet azaldığında
bacakların ilk pozisyona dönmesinisağlayan "elastikiyapıya" sahip olmalıdır.
06. Cerrahi alet|erin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
07. Ki|it mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
08. Eklemsizlerde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.
09. Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının uç
kısımları bir noktada birleşmelidir.
10. Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk: bulunmamalı, yalpalama ve laçkalaşma olmamalıdır.
11. Cerrahi makasların mafsal|arı yumuşak hareket etmeıli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır.

--12. Penset|erin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulı.ınmamalı, ağız dillerive tırtılları aralık bırakılmadan birbirine
geçmelidir. Diş ve tırtılların aralıkları temiz olmalıdır.
13.Pensetlerin kolları birer yay gibi esnek olmalıdır.
14.Portegüler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kaparıabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları birbirine aralıksız
oturmalıdır.
15. Pensler tutukluk YaPmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının ağızları
birbirlerine karşılıklı gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır.
16. Cerrahi Aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası ve CE işareti ile paslanmaz çelikten
olanlar üzerinde de " stainless " ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama yöntemi ile yazılı olacaktır. Film baskı
(elektro stamP) yöntemi ile basılan yazı ve ibareler zzımanla silinebildiği ve deformasyona uğradıklarından kabul
edilmeYeceklerdir. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları gereği Ameliyathane salonlarındaki planlanan cerrahi
oPerasYon tiPine göre olması gereken sayıda ve çeşitlilikte cerrahi aletlerin konteynerler içerisinde kullanıcılara
sevkinin hatasız bir şekilde sağlanması, §etlerin doğru aletlerle paketlendiğinin tespiti, envanterleri, nekadar
kullanıldıkları, tamirlerinin takibi, aletlerin sterilizasyon tarihlerinin belirlenmesi, gerektiğinde hastalarla
iliŞkilendirilebilmesi ve olası insan kaynaklı hataların minumum seviyeye indirilmesi amacı ile teslim edilecek tüm
cerrahi aletlerin üzerinde dotamotrix barkodları olmalıdır. Çapı 3mm altındaki (iğne, prob, tel vb.)yuvarlak ve düz
kesitli aletlerde datamatrix barkod kodunun bulunması zorunluluğu yoktur. Aletlerin üzerinde bulunacak datamatrix-}arkod kodları marka gözetmeksizin uluslararası stanciartlara uygun tüm datamatrix barkod okuma cihazları ile
uYumlu ÇalıŞabildiğinden isteklilerin teklif edecekleri ürünler ve teklif dosyası içerisinde sunacakları ürün numuneleri
de bu Şarta uygun olacaktır. İdaremiz datamatrix barkod kodlarının bu uyumluluğunu test edebilecektir.
17. Cerrahi Aletler korozYon testi açısından kaynatma ve ].34 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı
olacaktır. AYrıca listeler iÇerisinde yer alıyorsa siyah renkli malzemeler ameliyat esnasında parlamayı tamamen
engelleYen, aletlerin kullanım ömrünü ve performansını arttıran, yüzey sertleştirilmesi uygulanmış olan aletlerdir. Bu
özellikteki aletlerde yüzey sertleştirilmesi ve siyahlaştırma işlemi titanyum alüminyum nitrit veya ceramiccoated
tekniklerinden biri ile yapılmış olabilecektir. Kurum dilecliği takdirde, ihale sonrası bu tür ürünler için birinci avantajlı
tekliften başlayarak firmalardan sırası ile bu özelliklerini lıelgelendirmelerini isteyebilecektir.
18. İstekliler bir veYa birden fazla sete teklif verebilecekleri gibi setlerin tamamına da teklif verebilirler. Ancak set
bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasycını.ın sağlanması için teklif verecekleri set veya setlerin
iÇerisindeki tüm ürünlerin tamamına teklif vermelerii zorunludur. Teklif edilecek ürünlerin aynı marka olma
zorunluluğu vardır. İstekli firmalar ürünlerine ait katalog nı/maralarını " teknik şartnameye cevap " metninde yazmak
zorundadır.
19.Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaralarının " teknik şartnameye cevap " belgesinde belirtilmesi
zorunludur. İlglll Sete teklif edilen ürünlerden bir veya daha fazlasının onaylı barkod numarasının olmaması
durumunda isteklinin teklifi o sette değerlendirme dışı keılacaktır.
20. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog
numaraları kesin evsaf belirlemek açısından ya
listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları

istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtlyaçaçısından yazılmış olup,
veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir.



Teklif elilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları, çapları, ağız yapıları oldukça önem
arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin(mikro aletler istenen referans kodu ile birebir aynı olmalıdır
),istenilen ölÇüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki mIlimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini
etkileYeceğinden tüm aletlerde t2mm toleranslı uzunlı.ıklardaki aletler değer|endirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu
fark aletin ana işlevini gören eğim, kavis, ağız metal yat)ısı, ağız diş yapısı, kıvrım, serasyon gibi işlevsel özelliklerinde
istenilenin aYnı olmak zorundadır. Teklif edilecek aletlerin uç kısımlarında farklılık bulunması durumunda ise bu
farklılığın kabuledilebilirseviyede olduğuna veya reddine ilgilikullanıcıhekim görüşü alınarak kararverilecektir.
21. İhale sonraslnda cerrahialetlerden ilgili bölüm uzmanının seçeceği 2 adet cerrahi alet korozyon testi için alınacak,
hastanemiz bünYesinde TS 5172'de belirtilen buharlı otııklavda sterilizasyon ve kaynar su testlerine tabi tutuIacaktır.
Bu testlerden olumsuz sonuç veren markaları idarı-.miz reddedebilecektir. Teklifi ret edilen firmanın itirazı
durumunda aYnı testlerin yapılması için akredite edilmlş laboratuarların birine masrafları ilgili firma tarafından
karŞılanmak üzere hastane yönetimi tarafından gerekli görülürse gönderilecektir.
22. İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile
idaremizin muaYene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az bir personele iki gün süre ile kullanım öncesi ve
sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.
TEKNıK HusUstARDA VERiLMEsi zonuıuı-u oLAN BELGELER
23. Aletlerin üzerinde bulunması gereken Data-Matrlx barkod kodlarının üretici fabrika tarafından yapıldığını belirten
Noter tasdikli belgenin Türkçe tercümesi ile birlikte tekliıl dosyası içerisinde sunulması zorunludur.
24. Teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek Cerrahi Aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan
belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apıostil tasdikini ve noterlikçe tasdikli tercümesini havi şekilde-*eklif dosyası içerisinde verilecektir.
25. Cerrahi Aletlerin metal karışım oranları ve üretimd,e kullanılan çeliğin uluslararası DlN5829s/201O normlarında
belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin
bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan lıeyanı ile belgelenecek ve bu belge teklif dosyası içerisinde
verilecektir. İsteklilerin bu beyanları uluslararası normlıırlarla karşılaştırılacak uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara
ait teklifler değerlend irme d ışı bı ra kı lacaktır.
26. Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıy|p taşımadığı isteklilerin teklif
dosYası iÇerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün ev,saflarını gösteren orijinal katalog ve orijinal broşürlerindeki
bilgiler ile de teyit edilecektir. Verilecek olan katalog|arda teklif edilen katalog numaralarının hangi sayfada olduğunu
gösteren numera|index bulunmalı veya teklif edilen iirünler katalog üzerinde tek tek işaretlenmelidir. iha|eye
verilecek orijinal katalog ve orijinal broşürlerde tekli{' edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal
özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. Aksi halde firmanın
vermiŞ olduğu tek|ifin tamamı ret edilecektir. CD ortıımında veriIecek kataloglar arama motorlarının olmaması,
format Veya program sorunları ile karşılaşılması, üri.inlerin uç yapllarının birebir ölçülerde görünmemesi gibi
durumlardan dolayı kabul edilmeyecektir.
27. İştirakçi firmalar genel alet kalitesinin incelenelcilmesi ve bir kısım ürünlerin numuneler üzerinden de
doğruluğunun teYidi iÇin aŞağıda ihtiyaç listemiz içerisinden referans katalog numaraları ile belirtilen alet

--'ıumunelerini kendi markalarına ait olmak üzere teklif verecekleri seti temsilen numune olarak teklif dosyası ile ayrı
oir kutuda ihale saatine kadar komisyona sunacaklardır. Numunelerini teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren
istek|ilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
Numuneler sözleŞme esnasında firmalara iade edilecektir. Numuneler elle, gözle, gerekirse mikroskop altında ve
ameliyatlarda kullanılarak incelenecek ve otoklavda test edilecektir.
Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, k|litlenebilen
tiPtekilerin zor aÇılıP zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, kesici ağızdakilerin
ağız kısmı kaPatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi, koparıcı
ağızdakilerin koParılan bölgede parçalanmalara sebeb olması, ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması
gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. ihale
listesi iÇerisindeki tüm kısımların her bir kalemi için ayrı ayrı numune getirilecektir (ihale ihtiyaç listesinin tamamına
1'er adet).Numuneler ihale saatinden önce numune teslim tutanağı imzalatılarak satınalma birimine teslim
edilecektir.Teslim tuta na kla rı iha le dosyası nda komisyon;a sunulacaktır.
28.İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartnarne ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları " teknik
ŞartnameYe cevaP " baŞlıklı belgeyi teklif dosyası |çerisinde vereceklerdir. Bu belgede teknik şartnamenin her bir
maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası,
isteklinin teklif ettiği marka, ürünün 6deti, barkod nunnarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. ( Örneği aşağıda
gösterilmiŞtir ) . Bu belgeyi vermeyen veya eksik y6da hatalı veren firmaların teklifleri ret edilecektir. Bu belgede
okunmuŞtur, anlaŞılmıŞtır Veya bu anlama gelebilecek ceıvaplar kabul edilmeyecektir. isteklilerin bu belgenin her bir
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29.Yerli üretimlerde üretici l'irmanın,
dosyası içerisinde veriIecektir.

ithal ürünlerde ise lthalatç| firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi teklif

30. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif et|ikleri cerrahi Bletlerden garanti süresi içerisinde hatalı kullanım dışında
bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletleri 45 gün içefisinde yenileri ile değiştirecektlr. Teklif edilecek ürünler
fabrikasYon, malzeme ve iŞçilik hatalarına k{rşıen az2yıl$arantilio|acaktır. Garanti üretici, ithalatçıve satıcıfirmalar
tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
31. Teklif edilecek ürünlerin yetkili satıcıst olduğunu gğsteren, ithal ürünlerde ithalatçı ve satıcı firmanın, yerli
ürün|erde imalatçıve satıcıfirmanın yetkili \aydı.ÜlS'de bıiılunma|ı ve bu husus belgelendirilmelidir.
32.İstekli firma teklif ettiği marka ve ürün! ait bakım, §ak|ama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım
kılavuzu nu i_i rü n leri n tes| im i eşlası nda verecekti r.
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1, BH1 50R 4 ADET
2 BH 1iı]_R 4 ADET
3 5 ADET
4 BC023 R 5 ADET
5 BM065R 5 ADET


