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EOCUK CERRAHi EL AIETLER|

1 12‐ 168‐ 12‐07 BD222R PENSET/FORSEPS′ ADSON,12CM 10 ADET
2 13‐347‐1607 BH167R PENS / FORSEPS, CRILE-RANKIN, EGRi, 16CM 20 ADET
3 12‐1昨 16‐07 BD049R PENSET/FORSEPS,16CM 10 ADET
4 13‐384‐14●7 BH614R KOCHER PENS/FORSEPS′ lX2DisLL DOZ,14CM 10 ADET



CERRAHi ALET SETLERiTEKNiK,ARTNAMESI

GENEL TEKN:K OZELL!KLER:
01.Cerrahi Aletier,pasianmaz ge‖ kten imal edilmi5 01acaktlr imalat veya tlbbi nedenler ile tamaml

veya br ksm:paslanma2 9e‖ kd婚 lnda diger materya‖ erden ure■ lm、 Cerrahi aletlenn″ teknik

5artnameye cevap′
′
metninde be‖ rt‖ mesi zo「 unludur Aksi halde istek‖ nin teklin degerlendirme d151

ka:acaktlr

02.Malzemelerin pOlisajl duzgon ve pOrOzsuz olmal!dlr

03.Cerrahi aleJer tavan lambatt ve mikroskop婚 嗜l aLlnda g02u alaCak 5ekilde pa‖ avan malzemeden
yapllm!5 olmamandlr

04. Cerrahi alet腱 ‖n fonkJyonhn gereЁ i bulunma, gereken!enn dttinda keshn kenar
bulunmamalld:「

05,Cerrahi aLJe‖ n baca‖ a口na kuwet uyguhnd嗜 !nda Onaya gkan buk口lme drendne ve kuwet
azald嗜!nda bacaklann‖ k po21SyOna dOnmeJnisaЁ layan″ elasuki yaplya″ sahip Olmalldr
06.Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu ceneleri sabit ve duzgun hareket etmendir

07.K‖ it mekanizmasinda bacaklarl yumu5ak kilitienip kolay ay「 llan aletler olmalldl「

08. Eklemsizlerde′ bOkOlrne direnci yじ ksek g6vde, fonksiyonel uc ve ergonomik sapl olan aletler

olmalldir

09. Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatca aclllp kapanabiinneli ve tann kapatlldlklarlnda

elemanlarlnln u9 k:s:mlarl bir noktada birle5me‖ dir

10. Cerrahi makaslarln ve penslerin mafsa‖ arlnda bo51uk bulunmamall, valpalarna ve lackala5ma

olmamandlr

ll.Cerrahi makasiar!n mafsa‖ arl yunnusak hareket etmelive ne cok siki ne de cok gev5ek olmalldlr

12.penseJenn sab■ eklem:ennde en ufak bir yalpa bulunmamalし aこに dille‖ ve■ rtl‖ an arallk
blrakllmadan birbirine gefmelidir Di5 ve tlrti‖ arin ara:lklaritemiz olmahdlr

13.pensetlerin ko‖ ari birer yay gibi esnek olmandlr

14.Porteguler tutukluk yapmadan rahatca a9!llp kapanab‖ meli ve tam kapa■ ldiklamnda a言 厖lam
birbirine arahksiz oturmalldlr

15. pensler tutuk!uk yapmadan rahat,a aclllp kapanab‖ meli ve tam kapatiidlklarlnda elemanlarlnin

attlZlan birbキ lenne kar5‖ lkll gelme‖ ve arallk kalmayacak 5ekilde oturmalldlr

16. Cerrahi A:etlerin uzerinde uretici fabrikanln adi′  logosu′ aletin katalog numarasl ve CE isareti
s‖ inmeyecek 5ekilde lazer yOntemi‖ e yaah olacakur F‖ m baskl(elektrO stamp)yOntemi‖ e baЫ lan

yaa ve ibareler zamanla Jlinebildtti Ve defOrmasyona uttradlklanndan kabul ed‖ meyeceklerdヤ
istekl‖ erin teklif edecekleri arunler ve tek‖ f dosyas1 lgerisinde sunacaklar, むrun numuneleride bu

sarta uygun o!acaktr AleJenn lzenne datamatnx barkodlannln bas‖ !p bas‖mayaca薔し ba割 lacaksa

igerisinde ver alacak ibareler s621e5me esnasinda yuklenicive b‖ dirilecektir

17. Cerrahi Aletler korozyon testi ac:slndan kaynatma ve 134 derecede buharl! otoklavda

sterili2aSyOna dayan:k!:olacakt:r  Ayrica listeler icerisinde var ise siyah renk‖  malzemeler ameliyat
esnaslnda parlamayl tamamen enge‖ eyen, aletlerin ku‖ anlm 6mrunl ve performanslnl arttlran′
y02ey sertlestirilrnesi uygulanm!5 olan aletlerdir Bu ёzellikteki aletlerde y02ey sertlestirilmesi ve

siyahla5tirma i5:emi titanyum allminyum nitrit veya ceramic coated tekniklerinden biri ile yapllmi5

olab‖ ecekur Kurum dileditti takdirde′ ihale sonrasl bu tur Oranler icin bi‖ nci avantaJi tekliften

ba51avarak lrmalardan s!ras:ile bu ёze‖ iklerini belgelendirmelerini isteyeb;lecektir

18. lstekliier bir veya birden fazla sete tek:if vereb‖ ecekleri gibi setlerin tarnamlna da teklif

vereb‖ i‖er Ancak set butむ nll言 Onun kOrunmasl ve aleJerde standa Sa薔lanmatt icin tek‖ f

verecekleri set veya setlerin igerisindeki tiim tirunlerin tamamtna (9. cerrahi alet seti
numarala rrnt "

19, Ku‖ anilacak konteynerin hangi bransa ait olduttunun karrgrkhklarrn
engellenmesi itin konteynerlerin kapaklarrnda veya olmahdtr. ihale

konteynerlerin

器111濯器Ⅷり胤晰羅彿駆‖讐点闘lfrma:3
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taslmasl gereken renklerildaremizden yazl1l olarak alacak ve bu 5arta uygun renklerdeki konteynerleri

idaremize tes‖ m edecektir Ay「 :ca her set icin bir adet renkli metal isimlik lzerine ilgili bran,ve set

iSmi ya211:01arak idaremize tes‖ m ed‖ ecektir

20.TC Sa薔 llk Bakanll言 !Teda宙 HttmeJed Genel Mldu‖ 1言 o ol o5 2008 tanh ve 15167 saylh geneige

hlkamlerince,teklif edi!en Orinlerin ihale tarihi itibari ile ilac ve Tibbi Ciha2 UluSal Bilgi Bankasrnda

kavth olmas!ve ahml yapllacak urunledn TiTUBB′ de satthk Bakanl嗜 l taraindan onayh olmasl

gerekmektedlr Sathk Bakanh言 lndan onaylanmtt barkod numaralannln″ teknik 5artnameye cevap″

belgesinde belirtllmesi zo「 unludur i:g‖ i sete tek‖ f ed‖ en urunlerden bir veya daha fazlasln:n onayl!

barkod numarasin!n olmamatt durumunda set butunlし 言u b02ulaCa言:ndan tteklinin tekl面 o sette

deЁedendlme dttl kalacaktir

21.Setler ile bir‖ kte ver‖ ecek ster‖ izasyon Konteynerlerinin 02ellikleri a5a言 !da belirtilen 5ekilde

olacaktlr Bu Oze‖ ikler uretici nrmanin orり inal katalottun da madde madde "areJenerek
goster‖ecektir

a―)Konteyner itrelen satthkh StenHzasyOn yapllmasl i,in be‖ ‖i saylda ste■ ‖zasyondan sonra
de言 ■ヽ‖lmendl ve ameliyathane ortaminda bunun kontrolu g09 0imaktadr Aynca pe‖ yodik olarak

konteyner lltresitedariki de kurumumuza ek ma‖ yet getirmektedir Bunlar:n On:enmesiicin,cerrahi

a:et set:erivie bi‖ :kte veri:ecek konteyneder 5000 kullan:mhk ptfe(te■ On,■ ltre‖ veva savlda ptfe

■ltre:i veya mikro barier disk‖ o:mal:,■ ltre Omra bir taahhtttname o:arak iha!e evrak:ar:arasinda

ve‖ lmeli ve orijinal kata!●言unda bu 02e‖ k:,aretlenmelidir.

b‐)Konteyne‖ enn kapaklannda mevcut olacak ntre veya mikro banyer dι k sヽtemlennde depolama
ve ame‖ yathane salonlanna sevki a5amattnda nem,割 vl ve to2dan kOrunmattnl sa言 lamak amacl ile

kapak veya koruma mekanizmasl olmalldir

C‐〕Uluslararasl standartlara g6re(IS0 11607‐ 15110c)′ kOnteynlrlarln yanh511kla a911mava kar5!ve

ac‖lp acllmadl薔 lnln anla511masl icin mOhO‖ enmesi gerekmektedi「   Bu sebeple konteynede‖ n

kapaklari steri‖ zasyon Oncesi kapat:ldlktan sonra her iki taraflarinda emnivet k‖ idi ve steri‖ zasyon

indikatOrl takllabilecek k‖ it yuvasl ve indikatOr pencereleri olmalldlr

d‐)Konteynederde bulunacak■ にre veya d`kin temlzliこ i ve cah5ma mekanセ mala口n:n kontroll

herhangi bir alete veya aparata ihtiyac duyulmadan ku‖ anici taraflndan e‖ e kolayca vap!lab‖ melidir

e‐)Konteyneder otoklav ige‖ sinde Ost Oste istrlivken de baslngll buhar ak151nln iClenne girebilmesine

imkan verecek ve sterilizasyon i51eminin ba5arl ile gercekle5mesini temin edecek 5ek‖ de tasar:anm15

oimalldr Konteyneder bez′ kaこにveya herhangi bir p05eJeme ma12emeSi ‖e sarmaya ihtiva9
duyulmadan steril ed‖ eb‖ecek dizaynda olmandlr

i)Konteynener DIN 58953/9′ IS0 11607 veya EN 868/8 standartianna uygun imal ed‖ m、 olmalldr

g―)SeJer i9ensinde yer alan sepeJer alet y12ey:ennin cセ ‖memesL SiV‖ Ve keslci aこ にll aleJerde

kOrelme ve deformasyonun enge‖ enmesi amacl‖ e delik‖ 9elik plaka levhadan imal ed‖ mi5 olmandlr

Te:6rg1 5eklinde imal edilmi,sepetler kabul ed‖ meyecektir Set icerisindeki sepetlerin konteyner

icerisinden glkartilarak ame‖ yatta ku‖ anllmak ttzere masaya icerisindeki aletlerin d15mesini

enge‖eyerek stenl b「 ,ek‖ de ta,nabilmesini sa薔 layaCak harekeJi kulP mekanセ matt bulunmalldr

Konteyner ve sepeJennin d,む に‖■/-2cm far‖ lte‖f ediにЫI「

h‐)Tek:r ed‖ ecek konteyne‖ e‖ n kapak klsml yuksek derece‖ slya davanlkh po‖ merden veya
plasjkten′ aletledn konulacaこ la■ kSmllse abminyum ala,mh metalden ure■ lm"olmalldlr

22. lhale dOklman! beyanlnda verilen Cerrahi Alet:er teknik 5artname ve listesinde yazlll evsafi

g6steren katalog numara:arl kesin evsaf belirlemek aclslndan yazllm15 olup′ istekli Cerrahi Alet teknik

5artnamesinde ve ihtiyac listemizde be‖ rtilen evsafta ve aynifonksiyoniarl gё recek 5ek‖ de veva dengi

di:er marka aietleri de tek‖ f edebil:r.Tek‖ fed‖ en aletlerin harig) istenilenden
+/- 5 mm uzunluklarda olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana kavis,aこ lz vapisi′

u9 vap:s:, at:z dis yap:s:′  kivrim, serasYOn g:bi
zorundad:r.

aynr olmak

23. :hale sonraslnda cerrahi aietlerin teslimi rden ilgili bdllim uzmanrnrn
sececetti 2 adet cerrahi alet koro2yOn testil,in a TS 5172'de belirtilen

buharh otoklavda sterilizasyon ve kaynar su

“
rⅢpJerd.1鳳

a瑞veren markalan idaremiz reddedebilecektir. T ‖en l



testlerin yapllmas! icin akredite edilmis labOratuvarlarln birine masraflarl ilg‖ i nrma taraflndan
kar511anmak口 zere hastane yOnetimitaraflndan gerek‖ gё rallrse gonder‖ ecektir
24.にtek‖ lrmalar ihale uhdelennde kalmatt durumunda teJim edeceklen urunle‖ n venm‖ ‖言ini

arturmak amac:‖ e idaremlzin muayene ve kabuliJemlen Srattnda belineyecetti en aZ bir personele

iki gan sore ile ku‖ anim 5nceJ ve sonratt baklm hakklnda eこ ■im verecekJ「

TEKNiK HUSUSLARDA VERiLMESiZORUNLU OLAN BELGELER
25.Aletlerin dzerinde bulunmas:gereken Data‐ Matrix barkod kodlarinln uretici fabrika taraflndan
yaplld!薔lni belirten Noter tasdik‖ belgenin Turk,e tercomesi‖ ebヤlikte tekllf dosyasl igengnde
sunulmasi zorunludur

26.Teklr ed‖ en ve sё zle5meveも unaden teJim ed‖ ecek Cerrah:Aletle‖ n Ore■ lditti ulkeyi gostettr

men5ei bevan belgesi ureJci fab‖ kanin bulunduttu」:ke nOtedik ve apOsjl tasdikini ve note‖ ikce
tasdik‖ tercumesini havi 5ekilde teklif dosyasliceriSinde verilecektir

27.Cerrahi AleJenn metal kansim oranlan ve Ore■ mde kullanilan ce‖ 言in uluslararatt DIN58298ノ 2010
normlarlnda belirtiien HRC Rockwe‖ standartlarlna g6re sertlik derecesi′ lretlci fabrika taraflndan
dlzen:enen ve lreticinin bulunduttu 薔lke nOterlik ve apOstil tasdik:erini ta51yan beyanl ile

belgelenecek ve bu belge tek‖ f dosyasl icerisinde ver‖ ecektir istekl‖ erin bu beyanlarl ulusiararasl
normianana kar,la,■ 口lacak uygunsuJuttu tespl ed‖ en beyanlara at tekliner dettenendirme d婚

l

blrak:lacakt!r

28.Teklr ed‖ en cerrahi aleJenn,artnameve uyumluluttu Ve isten‖ en Oze‖ ikie‖ ta,lγ lp ta,madl首 l

istek!‖ erin tek‖ f dosyas, icerisinde verecekleri ureticinin detayh Orun evsaflarlni gOsteren orilinal

katalog ve orijina: bro50「lerindeki b‖ giler ile de teyit ed‖ ecektir verilecek o:an kataloglarda tek‖ f

edilen katalog numara!annln hangi sayfada olduttunu gOsteren numeral index bulunmall veya tek‖
f

ed‖en lrむ nler katalog 02e‖ nde tek tek isareJenme‖ d肝  ihaleve veniecek Oruinal katalog ve orり inal

br05urlerde teklif edilen O「 lnOn birebir uc yapls,′  uzunluk′  ebat ve metal ёze‖ikleri gibi detayll

02e‖ ikierinin bulunmas!tek‖ f ed‖en urunan teyidi a91slndan 20runludur Aksi halde lrmanin vermi5

01duttu tekliin tamaml ret edilecektlr CD ortaminda venlecek katalog:ar arama motodann:n

olrnamas:,format veya program sorunlarlile kar,!la511masI′ 0「unlerin u9 yapllarlnin birebir ё19口 lerde
gorunmemesi gibi durumlardan dolavl kabul edilmeyecektir

29.Konteyne‖ er mikroo「 ganレ malann ginJne engel。 lmah ve agllmadi薔 I Surece en az 6 ay stenl
kalmasln!saこ lamalldlr Teklr ed‖ ecek 6zellikle‖ ta51yan Konteyne‖ enn sten‖ 2aSyOnu 6 ay muhafa2a
etti言 ine da■ OniverJte K‖ nik Mikrobiyoloji Anabi‖ m Dall veya benzen resmi kuruluJar ya da akredte

edilmi5 u!usal veya uluslararasl !aboratuarlarln birinden alinm15 teSt raporu tek‖ f dosyasl icerisinde
sunulmalldlr

30.15tirakci nrmalar genel alet ka‖ tesinin inceleneb‖ mesi ve bir k:sim orOnlerin numuneler uzerinden

de d。こruluttunun teyidi lln a,a言 lda ihjyac l`temレ

"enJnden referans katalog numaralan‖

e
be‖ rti!en alet numune:erini kendi markalarlna ait olmak lzere teklif verecekleri seti tems‖ en numune
olarak teklif dOsyasl ile avrl bir kutuda ihale saatine kadar komisyona sunacaklardlr Numunelerini

teJim etmeyen′ eksik ya da hatah verenおtek‖ le‖ n teklflen dettedendirme d婚 l kalacaktr
Numuneler s021e5me esnaslnda nrmalara iade edilecektir Numuneler e‖ e,gё z!e′ gerekirse mikroskOp
altlnda ve arneliyatlarda ku‖ an:larak incelenecek ve otoklavda test ed‖ ecektir
AleJerde a言厖lann birbi‖ ne tam o!arak temas etmemesL saplanndaki elaslk yaplnln bulunmamasし

k‖ 11enebilen uptek‖enn zor ac‖ :p zOr kapanmasし eklem vederlnde ve serasyonlu a言 IZlarda capak
bulunmasし kesici a薔 lzdakilenn a意 !2 klSml kapa‖ ldlЁ lnda dOkuyu
bulunmasし dizgむn kesmemesL kOpancl aこ にdak‖ enn kOpanlan
oimasし a意に 5ek‖ nin ayn!割 ni pur1250Z b「 5ek‖ de koparmama
tesp■ ed‖ mesi durumunda istek‖ nin tekl「i detteJendi
numunele‖ a5a言 !da be‖ rtilen tasnflemeye gOre

tutana言 l″ adi altlnda listesiyle beraber teklif

sureJnce gerek gOrurse,a5a薔 ldaki alet numunelen d

edecek $ekilde yaptlann
pargalanmalara sebeb
rdan herhangi birinin

kttr. verecekleri
iendi " numune teslim
klerdir ilgili klinik ihale karar

tiim firmalardan ihale
‖stesi tinden dileditti kadar cerrahi aleti numune 'setleri temsilen iStirakgi



lrmalar bir adet konteynen{kapak ve sepeJ ile)numuneler‖ e blrlikte teklr dOsyas1 19enJnde

vereceklerdir

31. istek:iler teklif ettikleri cerrahi a:etlere ait bu sartname ve ekindeki ihtivag ‖stesine gOre

hazlrlayacaklarl 
″
teknik,artnameye cevap′

′
ba§ |lkl!belgeyi teklif dosyas:igerisinde vereceklerdir Bu

belgede teknik 5artnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtivac ‖Stesinde be:irtilen urun′

kar割 llЁlndaヽ tek‖ nin verdiЁ i l『 unln katalog numarasら もteklinin tek‖f etttti marka′ lranun adeJ′

barkod numaratt ve detavh aglklamatt yer alacakur(Ornetti a5a言 lda gOste‖ lm"ur)Bu beigevi
vermeven veya eksik yada hatall veren firmalarln teklifleri ret ed‖ ecektir Bu be!gede okunmu5tur′

anla511m15tir veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabui edilmeyecektir istekl‖ erin bu belgenin her

btt maddeJne cevap vererek kabul ettttini a,lk,a belirtmesi zorunludur

32.Yerli lretimlerde uretici nrmanln′ itha1 0runlerde ise ithalatc1 lrmanln TSE Hizmet Yeri Yeterlik

Belgesi tek‖ f dosyaslicerisinde verilecektir.

33. istekliler tek‖ f dosyalar: icinde tek‖ f ettik:eri cerrahi aletlerden garanti suresi lcerisinde hata!:

ku‖anlm d151nda bozuian′  kl口 lan′  korozyona uttrayan aietlen 45 gun icengnde venilen ile
degi5urecekJr Teklf ed‖ ecek urunler fabnkasyOn,malzeme ve i59ilik hatalanna kar51 en a2 2 yll

garantili olacaktlr Garanti uretici′ ithalatci ve satlcl lrmalar taraflndan ayrl avr:sunulacaktlr

34. Tek‖f edilecek arunlerin vetk‖ i satlclsl olduttunu g6steren′  ithal urOn!erde ithalat,i ve sat!cI

firmanln′ yerli lrlnlerde imalat9i ve sat:ci nrmanln vetk‖ i kaydl TITUBB′ da bulunmali ve bu husus

belgelendinime‖ dlr Aynca teklr edilen urOnlenn TITuBB onaylannln bulunduttuna dair internet

Clkt:an Orun!enn teslimi esnasinda sunulmahdr

35.Ltekli nrma teklf etttti marka ve urone at bakim′ saklama ve stenlレ asyon bilg‖ enni iceren

Tttrk9e kullanlm k‖ avuzunu urunlenn teJimi esnattnda verecekJr

36.SeJer konteyneder‖ e beraber teslim edilecekJr Fi「 ma her set i9in(9k,S:m spesi■ k cerrahi alet

seJ hanc)l adet buYOk bOy koyteYnen(kapak ve sepe■ ‖e bi‖ ikte}hastaneye bedeLた teJim

edecektir Konteyner ebat ve renklerinilhale uhdesinde ka!an■ rmaya hastane bildirecektir

Katalog numaralari evsaf be:ir:emek 19in KLS Martin ve Aescu:ap fabrikalarinln kata:oguna gore

d12enlenmistir.Dengi dtter marka alet:erde tek!r ediieb‖ ir.

Referans katalog numaralan ile belirtilen ve verilmesi zorunlu alet numuneleri

Srra

no
Tanrmlayrcr

airiln
Referans
Katalog no

Teklif

edi!en

lrln

kata!og

no

Tek:if

edi:en

Marka

Uriin agrklamasr Miktar Teklif edilen
airiine ait
Katalog
sayfa no

T:TUBB

UrOn

barkod

no


