
T.c
SAĞLIK BAKAI{LIĞI

Ağn İl Sağlık Müdtırlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921817
KONU : Teklife Davet

28.09.202l

Teklif Mekfubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı SBZDRYAI\I §ETİ ALIIW işi 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunw22ID maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam
fiyatının 0lll0l202l tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada
diıradindh@8mail.com adresine göndermeni zi rj,ca ederim.

Bilgilerinize arz ederim. 
^

Mehıüet
idari ve Müdtlril

Sırı No Matın / İsin Adı Miktır Birimi Birim Fivatı Tıİplım
ı glsTün|sAPı 3 No ı2.5cM 1 ADET

2 gisTtın|sAPı 4 No 13.5cM 1 ADET

I ADETCERRAHİ MAKAS STND. MD. DÜZ
KNT/KNT. ı4.5cM
cooPER cER.MKs STND. MD. eĞn|
KNT/KNT.14.5cM

2 ADET4

TOENN|S DİS.MAKASİ ÇOK HASSAS EGR
17.scM

1 ADET5

2 ADET6 DısEı§ıYoN PENSET oRTA DÜz 14.5cM

2 ADET7 DısEKslYoN PENSET sıT{D. MoDEt DÜz
20cM

2 ADET8 DoKu PENSETısTND.MoDEt 1x2 Dıs
ı4.5cM

9 MAıER sPANcvE DK.PENSı DÜz. KtTs.
26.5cM

ı ADET

10 MAıER sPANcvE DK.PENSı eĞnl. rı.rs.
26.5cM

ı ADE7

1ı HEwt ooD-sMıTH oWM PENSı 2L5 4 ADET

t2 BAcKHAus çAMAşıR KIEMP llcM 5 ADET

BAuMGARTNER PoRTEcÜ 14.5cM 2 ADET13

t4 MAYo PoRTEGü 17.5cM 2 ADET

3 ADET15 PEAN HEMosTAT|r pgııs DÜz ıNcE
ı3cM

16 PEAN HEMosTATlr peııs eĞnllııce
ı3cM

3 ADET



L7 ROCH.oCHSNER HEMOST.PENS EĞRl
1x2 Ds ı/rcM

2 ADET

18 KOCHER HEMOS. PENS EĞRİDİŞ § 2 ADET

ı9 HEANEv HısTEREK. pENsl eĞnl zo.scıvı 2 ADET

20 BABv Roux erınrön 17xl6MM
13.scM

2 ADET

2l FRıTscH erınröR 46x75MM 24 cM ı ADET

x2 TEt SEPET /ıO5x255x5OMM ı ADET

23 KoNTEYNER vAtF GRl
/l65x28Oxl(XlMM

ı TAKıM

Vedat

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaA ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltnıe yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacal«iır.
- Malın tiirüne göre LJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği akdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar htto://www.agriihale.gov.trle-posta adresliAğn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilrnektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iDerinden de ilan edilmektedir.
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ĞERRAHI ALET TEKNİK ŞARTı{AilEsi

1"M.a{ıeıneler paslanmaı ç|ikten iıfi6l edilrhiş, polisajı düz$in ve pürüzsüz olmalıdır.A|etler mat olmalıdıı
2-Malıemelerin her birinln ü,zerinde katalog numarası} barkodu, CE ibaresi, paslanmaz çelik olanlar üzerinde de
STAİHLESS ibaresi, datamatrix (chip,kare kod),üretim tarihi,markası ve BRıNŞ sET İsMİ laıer tekrıiği ile yazılı olacak
ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Bu özellikler ihaleye \rerlletek numune|er therinde de aranacak uygun olmayan
nu mune Jergait tekl ifl er değerlendi rrne dşı bırahlacaktır
3-Aletlerin bıı*od kodlu ambalajlarda olması zoriın]udur. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek
imalatçı finnadan aletler hakkında tek tek bilgi sahibi olma hakkınö sahiptir,
4-Alınacak aİetler 134 derecede buharlı otoklavda steriii:nsyona uygun olmalıdır. Teklif edilğcek ürünlerin ölçüleri
(rtıikro aletler harlç) istehilenden 20 cm aih aletlerde +/-0,5cm ,20cm v€ ü§tü aletlerde +/- lcrn farklı
olabilecel«tirAhcak bu fark ahtin dİİa ışlğVınigören ışl€vsel Özellİklerinde şekil (eğm,kavis,klvrım Yb)ve mğtal
yoısİndğ, istenilğnih efiı olmak 2orundadıİ.Tek]if edilecek a|etlerin ağn ve uç kısmlarında farklılıklar ise (mikro
aletler hatiç}İ ste n i lehden +/-P(5 farkh olabilecekü r.

S-Cerrahi alEtler korozyon testi açısından kaynatma testlne dayanıklı olacaktır.
İsteklller lhale llstesinde beiirtijen bir veya birden fazla branş grubuna teklif verebilirler.Ancak set bütünlüğünün
koruRması ve a|etletde gtandardizasyonun sağlanması İçin teklıf edilecek her bir gurubun tamamına aynı marka
olira:k teklif verilme§i zorunJudur.Gurubun içindeki herhanği bir alete vera sete fiyat verilmeyecektır.Teklif edilecek
konteytı ır|ar,cğrrahi aletl er i le ayn ı ın a rka olaca kt ı r.

İhale ıııhdesinde kalin firma ürün teslimatı esnasında kurumun belirleyeceği sayıda personele en az 1 gün süre ile
eğitim vereçekletdir.
&Bdcaklarınğ lowet uygulandığında oft6ya çrkan bükülrhe direnci ve kuwet azaldığnda bacakların i|k pozisyonuna
ddnmesirı i sağl ayan (elasti k yapı) öıelliği olma l ıdıt
Kesici, tııtucÜ çOnelerin sabit ve düzgün haĞket edebilme özelliği olmalıdır.
Tutucu çğneİe sahip olan aletlerde ağız ve dişteıin karşılıklı tam olarak kapanabilme özetliği olmalıdır.
Xitit mekaniqtnasında baeltların yuıhuş! kiliilenlp kolay ayirabilme özelliği olmalıdır.
Eklernsizlerdb, bükÜlme direnci yuKek göudğ, fonksiyonĞl üç ve ergonomik §ap)n ölma özelliği değerlendirilecek,
gerğkirs€ ı hbfta süre ıle ameıi}ıatharıe,de kullanıIarak aletlerin uygun olup olmadığ test edilecektir.Uygun olan
aletler değerlendirmeye alınacaktrı:Önceİikle teklif edilen aletleıin iş görebillr ve uzun önıürlü olması kurum
me nfa atleri doff ultusu nda tercih sebebi olacaktır.
7-'lektlf ediletek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin uluslararası Rockwell sertlik stand6rtlarına göre
senlik değerleri; kesici aletler için 50-58 HRC, tutucu aletler için 40-48 HRC olarak belirtiien değerlerde olacakıır.Bu
standardln ts en ıso 6508-1:2o16 standaftıanha göre yapılrıış olduğu noter tastikli olaak belgelenecektir.
Üretici firmanın Türkak tan alınmış TS EN lSO 9001: 2015 şartlarına uygun bir kalite sistemine sahip olduğunu
onaylğyaıı noter tastikli QUAL|TY MANAGEMENT SYSTEM CERTlF]CATE betgesini noter onaylı ihale dosyasında
belgeIenecektit
8- Teklif edilÇn cert,ahi aletlerin şartnameye üyurnluluğu ve İstenilen öıellikleri Eışıyıp taşımadığı isteklilerin tekıif
dosyası içeriCinde verecekleri üretiçilerin detaylı Ürün evsafını gösteıen katalok ve broşüılerindeki belgeler ilede teid
edilecektir. {ljlnrl ve web sayfalarında yayımlanmış katalok ve broşürlerde teklif edilen ürühün birebir uç yapıs.
uzunluk ,ebad ve metal özelİlkleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün tğldi açışından
ıorun}ııduı.CD ortamında verilecğk katalok]arda ara]yıa inototIanrıın olması format veya proğram sorun,larryle
karşılaşılmarfıası ürünlğtin uç yapılannın birebir ölçülerde görülmesi zorunludur.Alai haldE firmarıın v€rmiş olduğu
tekııfın tamai.nı red odilecektif.
Türlğk tıın alırıınış Kiva Tıbbi cihazlar için KaliE Yönetim Sistemleri ile ilgili EN lSO 134852012 staddartlarını
sağlayan noter onaylı belğe ihale iJosyasında sunulmalıdır.
Türk patent enstitüsünden alınmış noter onaylı Marka Tescil belgesi ihale dosyasında sunuJacahır.
l; OIL737-2 Streil deney raporu noter tastikJi evrağı ihale dosyasında belgelenecektir,

KoNTEYN l R TEKNİ K özı ı-ı_İ rı.Eni :

l-konteynerye aksarnları 134 derece ne8atif / pozitif buhar basıncına dayanıklı cerrahi alet tekstil ve srcril edilebilir
p|astik esasl ı. malıemenin steri l izasyonu na uygun olataktı r.

2,KonteynerPr, kullanılmış malzemenin taşıma sırasında hastane hijyenini riske sokmayacak güvenlikte paketleme
vö muhefaıağıfta uygun yapıda olacakbr.
3-KonteynerlĞr üğt Üste konuld,ığunda kaymayacak şekilde dizayn edilmiş oldcaktır.
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4-(onteyııerler üzerinde sterilizasyon etlketl, Cerrahi bölüm etiketl, operasvon etiketl ve güvenlik mührü t€kma yerl

buİunacaktıı: Bölüin ve operasyon etiketi, en az 5(altı) renk seçeneğine sahip ölağaktır. İhale kurumu tarafından
bildirileh renklerde bölüm ye operasyon isimli etiketler firma tarafından sağlanacaktır.
S_Konteynırlerin lti}it ğisteıtii, tam kapanmayı sürekli garanti edecek §ekilde yaylanabilir öze|likte olacaktır.
'&Koİıteyner kapakları ve filtre sistemleri kontamlnasyo'n riskini önleyecek, ızdırmazlığı sağlayacak conta sistemine
sahip olacaktır.
7-Konteynerler aııodize alüminyumdan üretilmiş olacaktır.
8_Konteynef kutularında bulunan ki]it aksamları paslanrnaz çelihen üretilmiş olacak, kapak tutarnakları olarak
l«ullanılabilecek, tutamak bağlantısı gevşek olmayacak, kul]anım sırasında istenirse kutu içerisine katlanabilecektir.

9"Konteynerlerih steril bütünlüğünü 18O (yüzseksen)gün koruyabildiği, mikrobiyo}oji kliniğinin rerınlş o|duğu

uygu n luk ra poruyla noter onayh olara k belge]endiri lecektir.

lO-Konteynetlerin tutamak , kilit ve Ğtiket aksamJarını taşıpn ön blokları, çökme ve darbelere karşı dayanıklılık
.amaiı i|e telİ perçiı (fıtofırdbloh olatalmr.
ll:Kontetnef kapağında buJunan fi]treleri dış etkenlerden korumak amacı ile fiİtre,aliminyum koruma kapağıyla

l(ö,iu iiın uş o lİ caktı ıı

l2;könteyner]er mikrobiyoloıik bariyer filtre sisteminde kullanılabjlir olacaktır. Mikro bariyer filtre sistemi

alimirtyum nıalzemeden yapılmış ola,caktır, kurum istediğ fi]tre sistemine geçiş yaparken, kutu ya da kapak

değiştirmeyecektir.
l3-velf sistein,ı, konteyııer hafifliğini §ağlarnek amacı lle medikal uyurnlu, sterlllzasyon ısısına dayanıklı, plastik esa§lı

malzemeden üretilmiş olacaktrr.

i4-Valf'sİstetni, otöklav / st€riliratör basıncı ile çalışacaktır. Pozitif/ negatlf basınç etkisiylt vğll hğr lki bÖlgeye

açlarak buh6r giriş - çıkışına izin verir yapıda olacaktır.

15-Valf sisteminin tüm aksamları açkça göiülebilecek, kontroİve temizlik amacı ile ltolaylıkla sökülüp takılabilecektir.

16_Valf sistemi, yerine kolaylıkta yerleşecektir. Güvenli bir şekilde yerleştiği işaretle belirlenecek ve yeilııe yerleştiği

hıssedılecektır.
TEKl{tK ]IUSUSLARDA lSTEilEN BELGELERı
l.Ürünler ürcrinde mevĞut olan data matrıx,chıp veya kare ba*od sısterhınin üreticifirma tarafından yapı}dığına

daır b€lge a§lı veya höter bsdli{iolarak ihale dosyasında verilecektir.

2.KosGEB vç TsE kururtılan tarafından verilen Kiınyasal Analiz ve Deney Raporları (CerrahiAlEt Kep§am|ı) belgeleri

a§h veya nolİer tasdik]i olaak ihale dosyası ih verilecektlı.Aynca çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım

özelliklerihi bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum gibi elementler
%1(bir)den fazla bulunmamalıdır. Ürünleıln kalitesini ifade eden bu belge aslı veya noter tasdikli olarak, yabancı

dilde verilecek olanlar Tüıkçe tercümeli ve hoter tasd]kli olarak verilecektir.İsteklilerin bu beyanları uluslar arası

normiarla uygunsuzluğu tesplt edilen beyanlara ait teklifler değĞrlendirme dışı bırahlacaKır.
3.Tckıif edilen aletler için genlş referans liğtesi veri|eceitir. Birinci derece Üniversite Hastane]eri ve Devlet

Hastaneled Çin verilen ĞferansJaı tertih n,edeni olacalitır. Verilen referans li§tesihde kurum ad], tğlğfon ve faksı

detayh olarak veriıecektir. İştirak eden firmaların teklifte bulunduğu markalı ürünterin, kamu hastanelerl referans}arı

anıştıııılıp, teklif edilen ürünler için tutulan olurnsuz rapor yar ise teklifleri dikkate alınmayacaktır.

4. İştiiakçı firma]ar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglannı iha!e evraltları i]e vereceklerdir.tel sepet ve

konteynır kataıokları hariç diğer ürün Katalokları Türkçe olacaktır. Kataloklarda ürünleriıı uç yapısı, ebatları mutleka

ııer gö rü l m€|idir. Aksi durumda teklif değerlend irmeye al ınmaya ca ktı r.

s_ İhaleye katılacak firmalar teldif eftikleri ürün}erin tarnamı için bu şaıtnameye ve ekihdeki listeye göre kalem

kalern teknik şartnemeye ulryunluk belg,esi hazırlanacaktır. Bu belge iştiraSi firına*nın antetli ltağıdına yazılmış ve

yetkili kİşi arafından irrızalanmış olarak ıh6le dosya§ı içihde Verııecektir Bu cevaplar ÜrÜnlerin orijinal doküman|arı

ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın tekllf rnektubu açılmadan ihale dış bırakılacaKır.
g- İnaıe uhdesinde kalan firmanın ithalatçı olma§ı durumunda ilgili malzemelerin tesliitıat sırasında malzemelerin

Gümrük Giriş Beyanname|eri ile gümrük giriş sırasında alınrnası zorunlu olan TSE uygunluk belgelerini MuaYene

Komisyonuna ibraz etıRelidir.
7.TSE Satış §onrası Hizmet Yeterlİlak Belgesi ihale dosyasında noter tastikli olarak ibtaz edilmelidir.

8-ithel ürün teklif eden firtnalar cerrahi aletlerin Avrupa'da üretildiğine dair orijinal evraklarını ihale dosyasına

bırakacaktır.
9-Yerl i ürü n ler. Çin Yerl i Ma lı Be lgesi verllecekt i r.

lo.Veriıec€lt konteynır etiketleri için lSO L7O25 sertifikasına sahip ulusal veya uluslararası akredite deney

laboratuvarlarının birinden alınmış iSO 11140-1 belgesi olmalı,bu belge ihale dosyası içerisinde aslı veya noter

tasdikli olarak verilmelidir.
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l1-İrnalatçı flrfnahın, ithalatçı veya lştirakçi firmaya vermiş olduğu mümessi|lik veya yetki belgesl mutlaka ihale
evratlan i l e b i r| ikte ko misyoiıa sun u laca ktı r.

ı.2"ıbntdynğr iıe tğ| sep€tİer T§,EN 868,8 stğndartlaırna gÖle Üretilmiş ve beıgelendirilmiş o|ınalıdıt Bu betge ihalĞ
dosyasında aslı veya noter onaylı olarak sunulmalıdır.
13-Cernhi a|etlerden garanti süresi iÇrisinde bozulan,kırı|an,korozyona uğrayan aletlerin 15 gün içerisindE yenileri
ile d eğişti ri leceği ne dai r taa hhütn ame verece k|e rd i r.

l4-Teklif edilen cerrahi aletler için üretici firmaya ait TS 5172 EN ıso t34o24 otokırylamaya, korozyona ve ısıya karş
0İRENÇ TAVİNİ BELCE§İ(en,az 4,farltlı ürün Çln alınmış) nöteı tesdikli veya ilgili kiırumdan e imzalı olarak
veiilme]idir.
ışüretttı fi rmeya ğit kepğsite Raporıarı ve,rilecektir.
16- Yerli veıtra yabancı Üretici firma adına düıenlenmiş DlN 58298-2O1ğda belinilen şartlara 8öre ımal edİ}diğine da.ir
u|usJararası akredite kurumlarından alınmış belge Türkçe tercümesi ile bir]ikte ıioter tastıkıi ihale.dosyasında rnevcut
olrrıalıdır.
7,KonteynĞr[erİn steril bÜttnlÜğünü 180 (yÜzseksen) gün koruyabildiği , mikrobiyoloii kıınigının vermiş olduğu

uygunluk raporuy}a noter onaylı olarak betgelendiıilecektiı:
l8'Teklif edilen ürünlerin ihale tarihi ltlbarl lle ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olrnası ve ahını
YaP]bCak ürÜnterin (doğrudan insana tema§ı olmayan konteyner, te| sepet, silikon çiın ve tastar hariç) TİTUBB de
Sağlık Bakanlığı tarafındah onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı ohaylı UBB çıktıları ihale dosyasında
verilecektir.
19: İsteklilei tpklİf ettiklğrİ ürünlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazıileyatakları
"tqknik şartiameye cevap "başlıklı betgeyı Ve örneği aşşağıda gösterİlen cewetidoldurarak teklif
dosyası içerisinde ııereceklerdir.Bu belgeyi vermeyen veya ekik yada hatalı veren firmaların teklifi
reddedilecektir,

Sır
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no

örnek ürün
Katalog no

Teklif
edihn'
ürün
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no

Tokllf
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rnarka

ürün
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üiüne ait
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sayfa no

ürün
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no

20-0akıtıı ve kuııafim ltılawzu İhale dosyası ile birlikte verilecektir.
GARANTİ:
-İma,latçı, lthalörçıve iştirakçi firrnanın kurum adına düzenlenmiş garanti belge|erl dosya içerisinde
verilecelitiı:iştl,"kçlfirmanın mümessil'linin veya bayiliğinin iptal olması durumunda ayn| garanti şartlarını üretki
veya ithalatçı firmanıiıda sorumlu olduğunu gösteren üretici/ıthaıatçı firmadan onaylı taahhütnamede teklİf dosyası
içinde bulunacaktır.
Cerrahi aletlei lçln :2 yıl
Yedek Parça \re s€fvıs için : J.0 yıl (ücrefi kerşılığı)

NUMUN,E
İştirakçı firmalar ihale komisyonunun lğtğrnğsi durumunda istem listesinde yeralan ve komisyonun istediği
sıralarda belirtilen aletlerin numunelerini ihaleden sonra en geç 5 iş günü içerisinde hastaneye teslim
edecek]erdir.İhale Komisyonu gelen numuneleri inceleyecekür.İstenen numuneler getirilmediğitakdirde i$tarakçi
firrnanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır,Bu numuneler görselve fonksiyonel olarak çıplak gözle, mikroskopla
ve elle incö]ğnerek test edi|ecektir.
Numurie olaİak veiilen aletler teslimata kadar satın alına komisyonunda duracak tes{im edilen numune olarak
verilen aletJer kıyas|anarak teslim alınacaktır.Emin olunamılıor ise malzeme teslirninde komisyon, aletlerin
şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunu teyit etmek amacıyla TSE 5l72'de belirtilen metal malzeme korozyon
deneyine tabittJtuıacaktlr. Teknik şartnarn€ye uygunluğu tespıt etmek amaclyla yapılacak tüm testler, deneylerve
bunların beİğelendirilmesi ile ilgilitüm masraflar katılımcı firmatara ait olacaktır. Olumsuz bir durum tespit
edildiğinde rnalzerne rededileceKiı. Kodlar BAHADıR AESCULUP MEDİcoN KLS MARTİN kata|oklarından istekli|ere
rEfbrans olmaı açısından §eçilrnlştir.Firrnalar aynı marka veya aynı özellikte farkh marka alğtlerini teklif edebilir.
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