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1 CERRAHI MAKAS DUZ 20 ADET I

2 KLEMP 10 ADET
3 PoRTEGU 20 cM 2n ADET I

5 ADET4 ALCI MAKASI.
5 ADETnjzüx xesııe

MAKASI.
6 PENSET Dİsü 20cM ı0 ADET
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Teklif Veıen Flrman!n
Adı Firma yetkiıisi
Adresi l: l

Telefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Maiı

Not: Teklillerde Kırılımı ve D8k§il Kesinlikle Olmıyıcıktır.
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ACiL CERRAEi rı ır,nrı,rni rnxxix şenrııeırrsi

l. Cerrüi aletler paslanmaz çelikien veya titanıumdan imal edilmiş, polisajı dUgrın ve pilriizsilz
olmalıdrr. imalat veya tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden iiretilmiş
cerrüi aletlerin, "teknik şartııameye cevap" metninde belirtilınesi zorunludur. A}si halde isteklinin
teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

2. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığ altınd4 gözil alacak şekilde parlayan malzemeden
yapılmış olmamalıdır.

3. Cenahi aletler en az |34 C de buharlı otoklavda, etilen otsit, hidrojen peroksit, ve kimyasal üriınler
ile sterilizasyon yöntemlerine uygun olmalıdır. Cerrahi aletler korozyona karşı dayanıklı olmahür.

4. Cerrüi aletlerin iizerinde mark4 aletin katalog numarası ve CE işaıeti ile paslanmaz çeliİten olanlar
iizerinde aynca "stainless" ibaresi normal kullanımda her til,rlü temizlik ve sterilizasyon şartlannda
silinmeyecek şekilde yaalı olmahdır. Cerrahi setlerin ve cerrüi el aletlerinin ne kadar

kul|anıldıklan, tamir-bakım tahpleri, alğlerin sterilizasyon tarih|erinin be|irlenmesi, setlerin doğ,ru

aletlerle hazırlandığnın eleknonik ortamda takibinin yapılabilmesi amacıyla, yiiaey genişliğ
3mm'den büytık tiirn cerrahi aletlerin tizerinde Data Matrİx barkodlan olmalıdır. Data Matrİx barkod
kodunun iaetici firma taıafindan yapıldığna dair yerli firmalar için noter onayh, yabancı tlIetici
firmalar için ise ti,ıetici tarafindan duzenlenmiş apostil kaşeli belgenin teklifler ile birlikte sunulması

gerekmektedir.

5. Teklif edilecek cenahi aletlerin iietildiği çelik hammaddesinin sertlik değeri Rockwell sertlik

standartlanna göre olmalı, Rockwell sertlik standartlanna göre sertlik değerleri; kesici aletler iÇin

50_58 HRC, tutucu aletler için 40_48 HRC olarak belirtilen değerlerde olmalıür. Hammaddenin tilrii
sertlik değeri, korozyon test raporlannı ve diğer özellikleri ihale dosyasında sunulmahdır^

6. çeliğin yapısında bulunan ve çeli$n dayanma özelliklerini değştiren Karbon, Mangan, Fosfo1

**o.t, Nİtel, Silisyıım ve Vanadyum gibi elementler çeliğin yapısında %l (bir)'den fazla

bulunmamalıdır.

7. Teklif veren firmalar teklif ettikleri ürtınlerin orijinal veya cd ortamtnda kataloglannı ihale evraklaı
ile birlikte vermelidir. Fotokopi, faks ve benzeri dokümanlar kabul edilmeyecektir. CD ortamrnü
verilecek kataloglarda katalog numaıalannın girilebileceği arama motorunun bulunması, format

sonınunun olmaması gerekmektedir. Teklif edilen tii,m ii,riinler kalalog ve broşiirlerde yer almahdır.

cD de ti,riinlerin ğz ve uç yapllannın birebir ölçüerde göriiııiiır olması gerekrnektedir

8. Teklif veren firmalar setlerde, set büttıüıılüğiınun bozulmaması için s€t olarak teklif vereceklerdİr. Set

içerisinde yer alan cerrahi aletler, konteynerlar, sepetler malzeme ve sterilizasyon güven|iğ

açısrndan aynı marka olacaltır.

9. Teklif veren firmalann alrm konusu malzemeleri teklif etıneye yetkisinin bulunduğuna dair belgeleri

olacaktır.

l0. Teklif veren firmalann T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz LJlusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürun Takip

sistemi (I_IT5) kay,th olması ve alımı yapılacak tbbi cihazlann TİTUBB'Ia veya Urtlürı Takip Sistemi
(ıJTs) Sağılk ıataııgı tarafindan onaylı olması şartı aranacaktır. Kapsam drşı olan uriimler için

iiretici veya ithalacı beyanı yeterli olacaktır.

1l. Teklif veren firmalar teklif ettiğ marka ve ilürtlrre ait bakım, saklama
içeren TUrkçe kullanrm kılavuzunu vermelidir.

l2. Teklif veren firmalar teklif ettikleri üriiırılerin tamamı için bu şartname ve

ve sterilizas yon bilgilerini

kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklarür. Bu belge firmanın
n orijinalyetkili since imzalanmış olarak teklif dosyası içinde verilecekiir. Bu

kalem

dokilınanl an ile karşılaştınlüğında herhangi bir farklılık bulunuısa firma,
o

rakılacaklır. Bu



13. Ekli listede bulunan Cerrüi Aletler evsaf belirtilmesi amacı ile DENZ Kataloğundan seçilmiştir.
Belirtilen kodlar omek teşkil etmesi amacında olup dengi diğer marka tiriiınler teklif edilebilir. Teklif
edilen aletlerin ebatlan l0 cm ve altı olan aletlerde +/- 0,5 cm, l0 cm ilsttl aletlerde +/- |cm,20 cm
tistii aletlerde +/- 2cm farklı olabileceitir. Ancak aletlerde ana işlevi gören uç kısımlan işlev ve metal
yapısı bakımından istenileııle aynr olmalıdır.

14. Teklif veren fırmalardan, genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve iiırtiıılerin numuneler tDerinden de

doğuluğunun teyidi amacıyla alım listesi içindeki aletlerden teklif ettİİİeri rrıarka aletlerden nıımııne
olarak numune değerlendirme aşamasında istenecektİr.Numuneler telnİk özellilie yer alan tiim
ırıaddelerde belirtilen önergeleri taşımak zorundadır. İstenen numuneleri zamaıında teslim etıneyen,

tısımlara göre eksik veya hatalı numune veren isteklilerin o irsrm için teklifleri değerlendirme dışı
kalacaiiır. Alım sii,recinin uz?ımamasr adına iştirakçi firmalardan istenen numuneler en geç 5 takvim
giirıü içerisinde teslim edilmelidir.

15. Alınacak cerrüi aletler ve değerlendirilecek numuneler işlevsellik bakrmından elle, göde,

mikroskop altında incelenecek, cerrahi operasyonlarda denenecek ve otoklavda test edileceİiir.
Aşağıda cenüi aletler için taıumlanmış olaıı özellikler numune aletler iizerinde de aranacaktır.

Uzıİan personel tarafindan incelenecek numunelerde cerrahi aletler için tanrnlanmış özelliklere
aykrn hususlann tespit edilmesi durumunda istekliler ilgili kalemlerden veya setlerden değerlendirme

dışı kalacakhr.

16. Cerrahi aletlerde fonksiyonlan gereğ bulunması gerekenlerin dışında keskin keırar bulunmamalıdrr.

17. Cerrahi alğlerin baçaklanna kuwet uygulandığında orüaya çıkan bükülme direncine ve kuwet
azaldığnda bacaklann ilk pozisyona dönmesini sağlayan " elastiki yapıya " süip olmalıdır.

l8. Kilit mekanizırrası olan aletler yumuşak kilitlenip kolay aynlabilen aletler olmalıdır.

19. Makaslar tııhıkluk yapmadan rahatça açılıp kapanmalı ve tam kapatlldtklannda kesme elemanlannrn
uç krsımlan bir noktada birleşmelidir.

20. Makaslann ve penslerin mafsallannda boşlü bulunmamalı, yalpalama ve gevşeme olmamalıdır.

21. Pensetlerin kollan yeterli esnekliğe sahip olmalı ve zamanla bu esnekliklerİnİ kaybetmemelİdİr.

22. Kesici ve tutucu çenelere sahip aletlerin çeneleri sabit ve diiagtln hareket etınelidir.

23. Pensler tufukluk yapmadan rahaça açılrp kapanmalıdır. Cerrahİ pensler tam kapatıldıklannda uç
etemanlannrn ağzlan biöirine kaşıhklı gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır.

24. Portegüler fufukluk yapmadan rahatça açı|ıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklannda ağzlan birbirine
aralıksz oturmahdır. Kesinlikle iğne döndilırmemelidir.

25. Teklif edilen uriiuıler fabrikasyon, işçilik ve malzeme hatalanna ka§ı 2 (İKİ) yıl garantili olmalıdır.
Garanti siiresinden sonıaki en az l0 (oN) yıl için ücreti karşılığnda yedek parça ve servis
garantisine sahip olmalıdır. Bu garantiler imalatçı firma tarafindan alımr yapan kurum adına
diiaenlemiş olduğu garanti belgeleri ile taahüt altına alınmalıdır. Yerli imalatçılar için bu garanti

belgeleri noter onaylı, yabancı imalatçı firmalar için ise apostil kaşeli
dosyasında sunulmalıdır.

belgesinin teklif

belgede teknik şartnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen tlırtl,rı

kaşılığnda isteklinin verdiği il,riiırıiiııı katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ti,rtiniiırı adeü,
barkod numarası ve açıklaması yer almahdır. Ömek şablon aşağda gösterilmiştir.



26. Garanti siiresi içinde kullanrm hatalan hariç, bozulan aletler firmaya bildiriminden itibaren l0 (ON)
iş gilnü içerisinde orijinaline uygun şekilde hatası girilemezse aünr stlre içerisinde yenisi ile
değiştirilmelidir.

27 . Te]rlif veren firmalar ihalenin uhdelerinde kalması durıımunda teslim edeçekleri irtinlerin
verimliliğni arttrrmak amacr ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasnda belirleyçççğ sayıda
personele kullanm öncesi ve sonrası bakım hakkında eğtim verecektir.

28. Teklif Edilen tirtirılerde branş ismi aletlerin tizerinde silinmesi milınktln olmayan lazer yöntemi
ile(Acil Servis- Kadın Doğum vb) yazılmış olacaktır.

29. Cerratn Setler içerisinde bulunan mütelif ölçiilerdeki sterilizasyon kontel,rırrlan ve delikli saç
sepetlerin özelliHeri aşağda belirtilen şekilde olacakirr-

a. Konteyrurlar mikroorganizınalann girişine engel olmalı ve açılmadığr stirece en az 6 ay steril
kalmalıdır.

b. Konteynırlar EN 868/8 veya ISO l1607 standartlanna uygun imal edilmiş olmalı,
c. Alet kutulanilq kapa} contası yli&sek rsıya dayanrklı malzemederı, kapak ve aletlerin konulacağ

alt kısım aliirninyum alaşımlı metalden ii.retilmiş olmalıdır.
d. Konteynerler filtre değişimi gerektirmeyen çok kullanmhk valfli sistem veya çok kullanrnılık

miko bariyerli sisGm olmahdır.
e. Konteynerlerin fiıtamak, kilit ve etiket aksamlannr taşıyan ön bloklan, çökme ve daıbelere karşı

dayanıklılık amacı ile tek parça (monoblok) olmalıdır.
f. Konteynerler ve sepetler 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
g. Alet tepsisi/sepetleri perfore/delikli paslanmaz çelikten imal edilmiş olmahdır.
h. Konteyner ve konteyner içi sepetlerin ölçiileri (+/-lcm) toleranslıdır.

kurumun serek sörmesi halinde ilgili ii,rii,ııe 3 sii,ıı icinde nrrmune verilecekiir.Numunelerin
iizerinde sartnamede ver alan tiirn özellikleı bulunmak zorundaür.
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