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HARRAN üııivnnsirnsi ıRaşrınuı vE uvGULAMA rrasrexnsi

niş pRorrz LABoRATUvaRr rrizvınr ı,ıııı işi
rrxııix şenrxııırsi

ı_işiN ını:Hanan Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'nin södeşme İmzalanmasına

müteakip l yıl (l2 Ay) siire ile sabit, iskelet döki.im ve implant üsttı protezler ve ortodontik apereylerin

laboratuvar aşamalannın, Hastanemizin çalışma ilkelerine uygun olarak, gİ.ıniımiiz koşullanna uygun

laboratuvar cihazı ve fiziksel koşullara sahip ve belirlenmiş kriterler ddhilindeki asgari saYılan

belirlenmiş elemanlar ile çalışan Özel Diş protez Laboratuvarlannda yaptnlması amacıyla Hizmet

Alımı işidir.
2_AMAÇ ve KAPSAM: Bu hizmet alımı ile güniimüz teknolojisine uygun teknik donanım ve tecrübeli

personel ile yüksek kalitede hizmet sunumu, mevcut imkAnlardan yararlanma siiresinin artınlmasr ve

ierilen hizmetin toplam kalitesinin yiikseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla aşğıda yer alan 19

kalem (tek parça döküm iskelet, kon_köprü dökiim vb.) protez ve aperey tiirlerinin yapım işleri için

gerekli olan tekıisyenlik hizmetlerinin hastanemizce belirlenen saatler ve süreler içerisinde hizmet

verme prensibine uygun olarak nitelikli personel eliyle himıet sunumunu kapsar.

3-YAPTIRILACAK iŞiN TANIMI VE sAYIsI
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4- GENEL HÜKÜMLER
4.l-Ytülenici firma, Sağlık Bakanlığı Diş Protez Laboratuvarlan Yönetmeliğinde belirtilen şartlara

sahip ve ruhsath olmalıdır.Yüklenici firma, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Performans ve Kalİte

Yönergesindeki (0l .03.201 1 tarih ve 9489 sayılı) Protez Laboratuvarı Hizmetleri standartlan başhğı adı

altındaki tüm maddelere uygun bir şekilde çalışmak zorundadır.

4.2_Sözleşmede yer alan hiikiimlerin uygulanması konusunda idare, yalnrzca sorumlu Yİiklenicİ firma

yetkilileriyle iletişim kuracaktır.

4.3-Hastalarla iletişim, yalnızca Hastane yönetimi tarafından yetkili kılınan Ögretlm Eleman]arınca

sağlarıacaktır. Yüklenici firma görevlileri hiçbir şekilde hasta ve hasta yakınlan ile iletişim kuramazlar.

4.4_Yüklenici firmanın şartname koşullarına uyup uymadıklannın denetimini yapmak ve işlerlik

açısından ortaya çlkabilecek sorun ve aksaklıklan gidermek için Hastane yönetimi gerekli göreceği her

tür|ü önIemi almaya yetkilidir.

4.S-Yüklenici firma. hastanemiz ile her ttiİlü irtibatı ve iş transferini Hastanemizin isteği doğrultusunda

aksatmadan sağlayacaktır.

4.6-Teknik şartnamede belirtilen hususlara göre teklif verecek laboratuarlann hastanemiz tarafindan

belirlenen elemanlar tarafindan; başta iiıettikleri protezlerin kalitesi olmak iizere yeterli .ıraÇ-gereÇ,

eleman. sarf malzemesi. temizlik gibi niteliklere süip olmalan yöni.inden değerlendirilecektir. Hangi

laboratuvarın hangi işlemleri yapabileceğine komisyon karar verme yetkisinde olup, yeterli görülmeyen

teklif sözleşme dışında bırakllacaktır. Ytıklenici laboratuvarlannda bulunan ve kalibrasyon yapılması

zorunlu olan cihazlannı periyotlar haliıde kalibrasyonlannı yaptırmalı ve bunlan belgelendirmek

zorundadır.Yüklenici Laborafuvar Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdtlrlüğü tarafindan

çıkarılan diş protez laboratuvar yönetmeliğinde belirtilen tüm demirbaşlan bulundurmak zorundadlr,

4.7- Yüklenici firma yapılan protezleri ve provalan en geç sabah 8.30'da polikliniklere teslim etmiş

olmalıdır.
4.8_ Yüklenici firma. çalışma alanlarında kişisel korunma ekipmanlannı (maske, koruyucu gözlü vs,)

veyapılacak işin türüne göre kullanılacak bas plak, essix plak, alçı çeşitleri, model hazırlama basit

tesviye ve polisaj vs. her tüılü sarf malzemesini kendisi temin edecektir. Hastanemiz klinik]erinde

kullanılacak olan seramik renk skalalan ve hastanın protezinin renk uyumunu onaylaması için

kullanılacak yiizün tamamın gösterecek ebatlardaki suya dayanrklı dtz aynalar yiiklenici firma

tarafindan temin edilecektir. Laboratuvarlar; hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmakslzın gerekli her türlü

emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usül ve çarelerini elemanlanna eğitim

vererek, bu eğitimi de belgeleyerek, Dekanlığa sunmak]a yiıki.imlüdtir. Bu nedenle özel laboratuvar

elemanlarınıngerekdikkatsizlikgereksetedbirsiztiksonucumeydanagelebilecekkazave
yaralanmalardan Hastane yönetimi sorumlu olmayacaklır. Laboratuvann ilgili mevzuata göre gerekli

onlemleri almasına rağmen kurum içerisinde olabilecek her tiirlü iş kazalarında ilgili personelin tiiıın

gider ve tazminatları Yüklenici Laboratuvara aittir. Ytiklenicinin; çalıştınlan personelin 633l sayılı İş

sağlığı ve Güvenliği kanunu ile diğer iş sağtığı ve güvenliği mevzuatından doğaıı tiim yiikiimlültıklerini

yerine getirdiğini, her hak ediş d*oneminJe 1de.e yaprımadan önce belgelemesi gerekmektedir, iş

saghgı 1e güvenliği yükümlülükleri nedeniyle yii,klenici Hastanemizden herhangi bir bedel talep

edemez. yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle doğacak her tiırlü idai, cezai ve hukuki

sorumluluk yükleniciye aittir

4.9- Kurumumuz, "Yer Teslim Tutanağ" ile yüklenici firmaya hastane içerisinde yer tahsis edecektir,

kurum idaresince laboratuvara tahsis edilecek odanrn kullanımdan kaynaklanan sorunlar yine idaıenin

isteği doğrultusunda laborafuvar taraflndan çöziiıınlenec ektir. Tahsis edilen odanın her tiirlü temizliği
bir nedenle

yükle nici firma çalışanlan tarafından ya lacaktır. yiiklpı
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yapmakla yükümlü olacaktır.

4.22-Yüklenici firma yapılacak işi belirlenen süre ve istenilen kalitede teslim etmekle ytikiirnlüdiir,

4.23-Hizmet alımı yapılacak olan yüklenici firma n çahşma diizenini oluşturmak ve bu dtizenin

devanı ını sağIamak Hastane yönetim i tarafindan oluşturulan 'Kontrol Teşkilatı' ile sağlanacaktır,

Kontrol Teşkilatı'nı oluşturacak olan üye ler hastanemizde görevlendirilen Diş Hekimliği Faktiltesi

oğ retim Uye ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılan arasından en az 3 kişi olmak iizere

ühzt}
69ö ,B E

idare tarafından tüliye istenilmesi halinde noterden protesto çekmeye gerek kalmadan ve itİraz

edilmeden tahliyesini yapacaktır.

4.10_İşin bitimine kadar ilgili yerin elektrik ve su bedellerini tespit etmek için yüklenici laboratuvai

tarafından süzme sayaç takılacaktır. Elektrik, su ve doğal gaz bedelleri ilgili ayın tahakkukundan

düşülerek tahsil edilecektir (İlgili işlem masraflan yiikleniciye aittir, 15 giin içerisinde yapmak

zorundadır). Teknik otarak süzme sayaç takılamazsa yi.iklenici ve idare tarafındaıı oluşturulan bir

komisyon tarafindan tahmini giderler betirlenip imza altına alınarak hak ediŞten kesilecektir-

4.1l_Yüklenici firma tüm işlemleri kendi laboratuvarlannda yapacaktır. Hastanemize getirildikten sonr4

teslim aşamaslna kadar dtizeltme, uygulam4 teknisyenlik işleri hastanemizin laboratuvannda

hekimlerimizin talimatıyla gerçekleştirilecektir.

4.12_yüklenici Laboratuvar faaliyetleri esnasında hastaneye ait malzemelere zarar verdik-leri takdirde

Yüklenici Laboraluvaı zaran tazmin etmekle yiikümlü olacaktır,

4.13_işlerin yapımında kullanılacak olan çekirdek metal, akrilik ve seramik tozlan vb. her tiirlü

malzemelerden TiTUBB kaydı zorunlu olanların sözleşme aşamasında TİTUBB kayıtlannın teslim

edilmesi zorunludur.

4.14-protezler çene hareketlerini taklit edebilen,önde kapanış pini olan, iyi bir metal artikülatörde

yapılacaktır.
ı.is_rm metal döküm işlerinde, metal alaşımlann katkısız birinci dökiim halinde olması

zorunludur.Yani çupa içermemelidir.

4.16-Tüm haıeketli protezlerde ve kon köprüler de hekimin dizimi kontrol etrnesi ve gerektiğinde

düzeltmeler yapabilmesi açısından provalarda modeller artikülatöre bağh olarak teslim edilecekth,

4.l7_Yüklenici Laboratuvar,protezlerin yaprmında kullanılan malzemelerin teknik şartnameye uygun

olarak hazırlanıp hazırlanmadığmrn tespiti amacı ile yapılan tahlil ve ekspertiz sonuçlanna hiçbir

itirazda bulunamayacağı gibi bu hususta yapılacak her tiirlü masrafl da karşılayacaktır.

4.18_Firmaların, hekimlerden ve stajyer öğencilerden belirlenen yöntem dışında iş aldıklan yada

ilişkide olduklan tespit edilirse futanak tutulacak ve söz konusu kişinin hastanemiz ile ilişkisi

kesilecektir. Laboratuvar görevlileri hastalarla hiçbir konuda diyaloga girmeyeceklerdir, Hastalaıa

taı,sil,ede bulunmalaıı kesinlikle yasaktır.

4.ı9_yüklenici firma kendisine hastane tarafından gösterilen çalışma alanlannrn tertip, diizen ve tiim

temizliğinden sorumlu olacaktır.

4.20_Laboratuvarlarda çatışan personelin, hekim ve hastalann çapraz enfeksiyonlardan korunmalannı

sağlamak amacıyla, gelen işlerin ve hastalardan alınan ölçülerin dezenfeksiyonu çok önemli olup

ytıilenici firma, dezenfeksiyon işlemi için gerekli her tiirlü ııraç, gereç ve materyali içeren yeterli

donanıma. laboratuvar elemanlan ise bu konuda gerekli bilgiye süip olacaklardır. işleı hastanemize

dezenfekte edilmiş şekilde naylon poşetlerde ambalajlanarak teslim edilecektir, Ölçülerin teslim

alınması sırasında kullanılan t 
", 

ttirıtı ölçü dezenfeksiyon malzemesini de Yiik]enici firma temin

edecektir.

4,2l_Garanti süresi içindeki metal dökiirn hatalarından veya krnklardan kaynakh yenileme gerektiren

işlerde, yenilemeyi yapacak olan ilgili laboratuvar yenilecek işin tamamrıu (diş dizimi, akrilik bitim vb,)

Jı"t
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Hastane yönetimi tarafından belirlenir ve Hastane Yönetimine karşı sorumludur. Bu TeŞkilatın

görevleri;

. klinikte çalışan hekimlerin yüklenici firma ile iletişimini dtizenler,

ı Hizmet alımı işinde her tiirlü problemin Hastane yönetimi ile paylaşımı ve çöziimü konusunda

sorumluluk ve yetki süibidir.
. işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her tiirlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaYa

sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, işlerin dtlzeltilmesi ve

sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili

olup, fesih, tasfiye, siire uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yi.iklenici nam ve hesabına iŞ

yaptırma ve onaylama hususlannda ise Dekantığa görüş bildirir,

o Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teşkilatına gösterip iş için elveriŞli olduğunu

kabul eltirmeden iş yerinde kullanamaz. Malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığınr

inceleyip gözden geçirmek için kontrol teşkilatı istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister

işyerinde. ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri Yiiklenici

tarafından karşılanır. Yüklenici, deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç

ve teçhizatı kendisi sağlamak zorundadır.

. A:-lık olarak;hekimlerden gelen protez tekarlama ve gecikme oranlanru tutulan formlar

doğrultusunda inceler, yüklenici firma hakkında hekim ve hastalann her tiirlü şikayetini

değerlendirir, yiiklenici firmayı denetler ve yapmrş olduğu tiim değerlendirmeleri Dekanlığa

rapor eder.

4.24_Hizmet verilecek laboratuvar ihale konusu işlerin yapılabilmesi için gerekli oları donanrma sÜip

ve en az 10 adet sağlık Bakanlığı belgeli diş protez teknisyenini çalışürarak istenen hizmet alımını

verilebilecek kapasitede olacaktır. Bu amacı karşılayacak şekilde gerekli donanımlar kurulacak hizmetin

verilebilmesi için her türlü sarf ve demirbaş malzeme ile işin kaliteli yapılabilmesi ve ÇahŞan sağhğı

gereği kurulması gereken sistem donanım ve koruyucu ekipman hizmet sunucu tarafından bu

laboratuvarda kullanıma hazır olarak bulundurulacak ve tefrişatı yapılacak idarenin kontrollerinde

hizmet alımı ile alakalı her türlü bilgi verilecek ve istenen belgeler gösterilecek ve ibraz edilecektir,

Hizmet verilecek çok amaçlı diş laboratuvarı için güncel mevzuatta istenen her tiirlü gereklilikler hizmet

sunucutarafındanyerinegetirilerekyetkilimakamlardaçokamaçlıprotezişletmeruhsatıalınacak,
ruhsatsız laboratuvarda hizmet verilmeyecektir,

4.25_Yüklenici firma CAD_CAM(Bilgisayar Destekli Tasanm_Bilgisayar Destekli Üretim) sistemi ile

sabit protezler üretebilecek donanıma süip olmalıdır,

s_işı'" ,rirını EDiLMEsi, yApILMAsI vE TEsLiM ALINMA.INA iı,işrix E5A.LAR

5.1.İşin Teslim Editmesine İlişkin Esaslar

5.1.1.Yüklenicifirmakendisineteslimedilenölçüyadanumunelerintakibinivegereklibilgi
alışverişini mümkün kılacak otomasyon alt yapısınr oluşturmalıdr.yiiklenici fırma hekimler tarafından

alınan ölçülerin ve laboratuvardan g.,i.aigı işlerin (prov4 dizim, bitim vb,) kayünı hastanemizde protez

laboratuvan için kuracak oldugu bu otomasyon sistemi iizerinden takip edecektir, protez laboratuvan

için yüklenici firma tarafından kurulacak olan otomasyon sistemi en az aşağdaki bilgileri içerecek

şekiıdeau,enıenmişolmalıdır.Busistemdehastanınadı,soyadı,adresi,T.C.KimlikNumarasr,telefonu,
hekim adı, hekimin protez planlaması, her türlü aş.ıınanın giinü ve saati ile hekimin bilgi notunu içeren

barkod (sağlık Bakanlığı,nın sağlıkta kalite standartları doğrultusunda düzenlenmiş) taşıma paketi

üzerine _vapıştlrılarak yiiklenici laboratuvanna transferini gerçekleştirecektir, Bu barkotlama işin

baş langıcından teslim aşamastna kadar her safhada yapılmalıdır,
sonra poşetlere konulacak ve bu poşetler

5. 1.2-İşler gerekti dezenfeksi yon ve hijyen ş aıı sağlandıktan

ezilme ve basınca dayanıklı p ine yerleştirilerek transfer gerçekleştirilecektir, Taşıma
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slrasında olabilecek her tiirlü hata ve kayıplar yüklenici firmanrn sorumluluğunda olacaktr, İş dağltımı

sırasında ölçü ve numunelerin taşınması talimatına uygun olarak hareket edilecek, açıkıa hiçbir iş veya

numune taşınmayacaktır.

5.1.3_ yüklenici iş ve işlemleri. şartnamede belirlenen veya bu şartnamede belirlenen siiüıeden fazla

olmamak kaydl ile diş hekimi ile yüklenici arasında kararlaştınlan stire içinde yapmaylp geciktirdiği

takdirde. p.oi"ri yupan diş hekimi, protetik Diş Tedavisi A.D. Başkanı ve yüklenici laboratuvar eleman

taraflndan..protez Gecikme Tutanağı",işin yüklenici lirma tarafindarı kaybedilmesi durumunda ise

,,protezkayıp Tutanağı"tanzim edilir. yüklenici firma, protezi yapan diş hekimi,protetik Diş Tedavisi

A.D. Başkanı ve yüklenici laboratuvar elemanı tarafindan imzalı "Protez Tekrarlama Tutanağı" ile

tespit edilen ve yüklenicinin kendi hatasına bağlı teknik ve bilimsel kriterlere uymayan iş veya işlemleri,

ücretsiz ve şartnamede belirtilen işgünü içerisinde yaparak teslim edecektiı. Bu tutanaklann ayhk olarak

değerlendirilmesi kontrol teşkilatı tarafından yapılacaktır,

5.1.4_yüklenici firma hastalara yapılan protezlerin kayıtlanru tutacak yazılımdonanm altyapısıru

oluşturacak(bilgisayardonanımsistemifirmayaaitolmakiizerekurumunotomasyonsisteminde
entegre olabilecek şekilde düzenlenecek) ve bu kayıtlar hakediş ödemelerinde hastanemizde tutuları

protJz teslim listeleri ile karşılaştınlıp mutabakai sağlanacak ve ödemede esas teşkil edecektir, Bu

listelerde mutabakat sağlanamaması durumunda hastanemiz kayıtlan ödemeye esas teşkil edecektir,

.fuıulankalıtlarsözleşmeninbitimindeyüklenicifirmanınkaşesiveimzasıileidaleyeteslim

edi|ecektir. sözleşme süresi ve garanti süresi içinde oluşacak protez tekarlama işlemleri bu kayıtlar esas

alınarak 1,üklenici firma tarafindan yapılacaktlr.Muayene ve denetleme komisyonu, kontrol teşkilatının

raporu doğrultusunda o aya ait eksik veya kusurlu yapılan ya da hastanemize teslim edilmeyen işler

varsa buna ai| zararıhak edişten kesmeye yetkili olacaktır. satın alınan hizrnetin bedeli, o aya ait işlerin

eksiksizvenoksansızyerinegetirildiğinedairmuayenevedenetlemekomisyonkarartutanağına
istinadenaylıkhakedişlerhalindeyapılacaktır.SözKonusuKomisyonKararTutanağıolmadanödeme
yapılmaz.Yüklenicifirmayaptlgıprotezihekiminkaşesiveimzasıkarşlığndabirtutanaklateslim
edecek. yapılan iş sayısına gi."-"ı,t hak ediş ödemesi yapılacaktır,yiiü<lenici firma hastalara yapılan

işlemlerin evraklarını (makbuz vb.) birleştirerek kuruma topluca fatura etmek zorundadır. Fatura onayı

yapıldlktansonraödemeleryupıu.uı.t,..so,1eşmefiyatlanKDVhariçfiyatlardırveyİ.iklenicisözleşme
süresinceHastanemizdenfiyatfarkıtalepetmeyecektir,20kalemhizmetiçintopluteklifuerilecektir.
5.2-İşin Yapılmasına İlişkin Esaslar

5.2.1-I-aboratuvar, yapılacak işleri sağlam, eksiksiz, zamanında ve istenen kalitede teslim

edecektir.yüklenici firma ihale boyunca kullanacagı her tihlü malzemeyi (tiiıırı metal alaşımlar, pembe

mum.porselentozu.akilikto,u,g""eplağı,soğüakriliktakırnı,yertutucumateryalivb.)ihale
komisyonuna sunacak ve bu malzerieıer .ori"ş." siiresi boyunca denetimler için hastane yönetimince

muhafaza edilecektir. isrgNniN NuvuNplgnİ EKSİKSİZ .oL+Y5__,i.lL€ 
TARİHi VE

SAATiNE KADAR GETİR;;YEN FiRMALARIN TEKLiFLERi iHALE KOMiSYoNUMUZCA

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.Üretilecek işlerde kullanllacak ttim malzemeler

(metal.akil, sert alçı vb.) ve kendisine tüsis edilecek alanda kullanacağı tiim sarf (k6ğt havlu, sabun,

dezenfektan. sterilizasyon po|ii, ]naıutor ru.l yiiklenici firmaya aitolup bunlar için ihale bedeli dışlnda

bir ücret talep etmeyecektir

5.2.2-Yüklenici l'ırma kron-köprü restorasyonlann alt yapı lannı CAD-CAM sistemi ile hazırlayabilecek

donanıma sahip olmalıdır. Sabit protezler için kullanı lacak tiim metal alt yapılaı lazer metal

sinterızasyonu yoluyla iiretilmelidir. Bu işlemde kullanılan metal tozuna ait belgeler gerektiğinde

istenecektir. Tüm sabit protez işleri daylı (güdüklü) larak ve ortalama değer artikülatöründeo

r. Laboratuar istenildiği takdirde CAD-C AM sistemi ile metal veya zirkonyum esash

bloktan kazıma metodu ile de alt yapılar üretebilmelidir
gerçekleştirilecekti
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5.2.3_iskelet dökiiırnünde kullanılacak metal alaşımlar, seramik ve geliŞtirilmiŞ akrilik tozlan diŞ

hekimliği kullanımına yönelik olacak ve kesinlikle insan sağhğına zararlı maddeler içermeyecektir,

5.2.4_Metal ve estetik materyallerin orijinal prospektiisleri, TiTUBB kayıtlan, satın almdığı flrmalar ve

faturaları istendiği zamaıı ibraz edilecektir,

J.2.5_p.ot., kaiie akriliği T1TUBB kayıth olacak ve hekim talebine göre damaılı ya da damarsz

seçenekleri olacaktır. Akrilik kaide yapımında kullanılacak akril tozu ve likiti yiiksek mekanik, fiziksel,

biyolojik ve estetik özelliklere sahip olmalı ve alerjik reaksiyona yol açmamalıdır,Bu malzemelerin

rirues kayıtları, satın alındığı firmalar ve faturalan istendiği zaman ibraz edilecektir.

5.2.6.Akrilikbitimişlerinin-çeşitliaşamalanndakullanılanpembemum,basplakvb.diğer
malzemelerinin de T1TUBB kayitlı oldülanna dair belgeler sözleşme sırasında sunulacaktır,

5.2.7_yüklenici firma hastanemi ze yapacal| muflalama ve akril tepim işlemlerinde otomatik eritırre ve

ka.vnatma cihazlannı kullanmahdır,

5.2.8_Hareketli protezlerde kullanılacak olan yapay dişler laboratuar tarafindan karşılanacaktır,

Kullanılacak yapay dişler ihale komisyonuna ibıaz edilecektir,

5.2.9_Çekirdek metaller kesinlikle ,Berilııım,, ,Cadmium, veya ,Nikel, elementlerini içermemelidir,

Kütlece %0,1'den büyfü olan her element prospektiiste deklare edilecektir,

5.2.10_İskelet döküm metalleri en az Vo55_65 Kobalt, %20_30 Krom, o/o2_5 Silisyum içerecektir,Kron_

köprü döküm metalleri en az ,,/o60_70 Kobalt, %20_30 Krom, o/o2,5 Silisyum içerecektir, Her iki metal

türündedeKarbonoranı%0,5.igeçmeyecektir.ButiıİprotezlerinyapımlarındakullanrlanCr-Co
alaşımları ile ilgili CE, ISO ," rİp, rİruns belgeleri bulunan metaller kullanlmalıdır, istendiği

zamanyüklenicifirmaidareyebumalzemelerinsahnalındığıfirmafaturalarınıibrazedecektir
5.2.1l-Dökiirn,tesviyevekumlamaişlemlerimodernteknikveusullerleyapılacaktır.
5.2.12-Dişhekimlerinceplanlamasıyapılankronköprüprotezler,planlamadihilindeveeksiksizolarak
yapılacaktır. planlamada değişiklik yiı.u.*r, zorunlu olduğu durumlarda ve özel işlem gerektiren

dökümlerde.değişiklik.*ıuı.uhekimedanışıldıktanvehekimonayıalındlktansonİa
gerçekleştirilecektir.
5.2.r3-Diş hekiminin gerekli gördüğü vakalarda (sosyal endikasyon) şahsi kaşık ve kaide plağı

yüklenici firma tarafindan t .İrau lapılacaktır. Akrilik protezler için bireysel kaŞık ve kaide Plağı

1üklenici firma tarafından t a,rıa.a"aktr.. Kaide plağı için soğuk akril ya da ıŞınla Polimerize olan akril

kullanılacaktır.
S.2.t4.Hekimisteğinebağlıolarakiskeletdökümprotezleraradakalantekdişleriizerinehastanındiş
rengineuygungeliştirilmişut,ıııt(ı"..0konularakbitmişhaldehastanemizetransferedilecektir.Firma
t, İg".l", içiot"rhangi bir ilave ücret talep etmeyecektir,

5.2.15-Dişdizimleribilimselkurallarauygunyapılacak,hekiminözelistekleriistekfişindeyazılı
olduğu şekilde g".çetı"ştiıle""ktir.yükı;i firma teslim aşamasmda uygunluğu kabul edilmeyen

protezleri hasta ve hekim tarafindan kabuliiırıü sağlayıncaya kadar yenileme düil gerekli bütiin işlernleri

ücretsiz yapmakla yükümlüdür,

5.2.16.Gelenişlerdecilalıyüzeylereksiksizolaıakhazırlanmalı(ırotezlerdekenaryiizeyleri
yuvarlatılmalı, frenulumlar OlçUye g-öre açılmalıdır) ve protezlerde pörözite olmamalıdır,

5.2.17_Tüm hareketli protezleje ie kon koprüler de hekimin dizimi kontrol etmesi ve gerektiğinde

düzeltmeleryapabilmesiaçlsındaııprovalardamodellerartikülatörebağlıolarakteslimedilecektir.
5.2.18_implantüstü sabit ve hareketıi protezlerin yapımında; uygulama iÇin gerekli imPlant üst YaPı

parçaları (analog, abutment, transfer copingler vb,) hastanemizde hali hazrrda 22 f sözleşmesi ile

yaplmlnadevamedenimplarıtfirmalanndanytıklenicifirmatarafrndarıteminedilecek,uygulamanın
cerrahi aşamaları sonrast protez aşamasına geçişte temin edilen implant ParÇalan ile ilgili büttin

sorumluluk (kayıp olma, deforme olma, yanlış uygulama vb,) yiiklenici frrmada olacaktır,
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5.2.19_implant üstü kron köprü protezlerinin metal alt yapılan direk lazer metal sinterizasyonu yoluyla

üretilecektir.

5.2.20-implant üstii kon-köprü dökiim protezlerin yapımında; çalışma modelinin elde edilmesi

aşamasında analogların etrafina silikon esaslı gingiva maskı uygulanmalıdır, abutmentlerin paralelliği

mutlaka paralelometre ile kontrol edilmeli ve gerekli durumlarda freze cihazı yardlmı ile konusunda

yeterli teknisyenlerce sağlanmalıdır.

5.2.2l Adams ve Damla kroşelerin tutucu kısımlannın hasta diş etine gelecek kısımlannda retansiyon

amaçlı 2 mm derinliğinde model iiaerinde kazıma yapılacaktır,

5.2.22 kroşelerin oklüzyon bölge geçişlerinde yiüseklik olmaması sağlanacaktır.

5.2.23 Akİilik içerisinde kalan koşe ayaklan en az i|,ı kez biikülecek ve 1,5 cm den daha kısa

olmayacaktır.
5.2.24 Vestibül arkları kronun "Ekvator hattından" geçecek, tİim dişlere temas edecek ve tam paralel

olaıak seyredecektir. "U" bükümleri Canin dişilerinin l/3 büyüklüğiınde diş etini 1 mm altından geçecek

ve boyutlan birbirlerinin aynı olacaktır.

5.2.25 ,.Zenberek,,bükümİ.inünde 0,5 kalınlığında tel kullanılacak, hekimin isteği doğrultusunda aÇık

yada kapalı şekilde büküleeck, yuvalannda rahat hareket ettikleri kontrol edilecektir,

5.2.26 "ortodontik Vida"gerektiren apareylerde hekimin planlarıdığı şekilde vida yerleştirilecek, Pastik

koru.v_ucu kısımlarından tamamen anndınlacak ve vidanrn çalıştığr kontrol edilerek teslimat

gerçekIeştirilecektir.

5.2.27 Gelen işlerin tamamen polisajlı olması gereklidir. Polisaj işleminde hiçbir tefsiye izi kalmayacak,

tüm yüzey parlatılacak, bükülmüş olan tellere zarar verilmeyecek ve apareylerde "pörözite"

olmayacaktır.

5.2.28 Yüklenici firma hekimimin isteği doğrultusunda "Blok Adams" ,"Reüaktör" ,"ok Kroşe"

.,,Kancalı Vestibül Arki, , "Aktif Lingual Ifuoşe" gibi her tialü "Modifiye" tel bfüiimlerini

gerçekleştirecektir.

5.2.29Apaıeyler-Tekçeneyiilgilendirenve-ikiçeneyiilgilendirenApareyler(Aktivatör,
Twimblok vs.) olmak üzre iki şekilde değerlendirilecek ve iki aparey olarak ödeneceııir,

5.2.30 Hekimin talebi doğrultusunda gerekiıse ölçü için kişisel kaşık ve akrilik kaide ile ortodontik veya

pedodontik model ölçüsü hazırlamak zorunludur,

5.2.3l Yüklenici tarafından merkezimize ait işlerin yapım işelerinde kullanılacak ortodontik tel ,yay,

bant .veren gibi aparatlar hasta tarafrndan temin edilecektir,

5.2.32 Yüklenici tarafindan vestübül ark, ortodontik yay, verenin korunmasr, caninin refraktörü Damla

kroşe. Adams kroşe. C kroşe yapılması ve bant uygulaması gibi yapıları işler için fark ücreti

istenmeyecektir.
5.2.33 Ortodontik vidalar (verenler) hasta tarafindan karşılanacaktır,

5.2.34 Kurumlanmızda ortododontik apaıeylerin garanti siireleri 3 ay olup, yiıklenici fırma bu si,ire

içerisindetamirveyayenilemegerektirecekhertiirlüişlemiücretsizkarşılayacaktır.
5.3-İşlerin Teslim Alınmasına İüişkin Esaslır
5.3.1. Yüklenici Iirnıanın teslim aldığı iş ve işlemler:

-Geçici kon yapımı en geç 2(iki) iş giinü içerisinde,

_Hareketli protez akilik kınk, çatlak tamiri, diş ilavesien geç 2(iki) iş giiıü içerisinde,

-Kıoşe ilavesi en geç 3(üç) iş giiıü içerisinde,

-Kron Tamiri ve iskelet tamiri en geç 4(dört) iş günü içerisinde,

-Gece plağı en geç 4(dört) iş giinü içerisinde,

-Yer tutucular en geç 4(dört) iş günü içerisinde,

-Kron-köprü metalleri en geç 5(beş) iş günü içerisinde,
DOGAI-,
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-Kron-köprü seramik dentin provalan en geç 5(beş) iş gilnü içerisinde,

_seramik konlann dentin prova sonrası glaze işlemi en geç 2(iki) iş giınü içerisinde,

_Tam seramik konlann alt yapı provalan en geç 5(beş) iş giinü içerisinde, üst yapı işlemleri en geç

5(beş) iş günü içerisinde, gtaze işlemi aynı iş giinü içerisinde, alt yapı olmaksızln tek tabakadan oluşan

porselen lamine, inley, onley gibi sistemlerde 6(altı) iş günü içerisinde,

_Teteskop Kron (Kopingli),Pivo Döküm ve Tek Parça Dökiim Metal Kron gibi restorasyonlann iiretimi

en geç 5(beş) iş giiıü içerisinde,

-İskelet protez dökümleri en geç 5(beş) iş giinü içerisinde,

_Tolal ve parsiyel protezlerin diş dizimi 5(beş) iş günü,şahsi kaşık aynı iş giinü, kaide plağı aynl iş günü

ve akrilik bitim en fazla 5(beş) iş giinü olacak şekilde,
_İmplant üstü sabit ve hareketli protez uygulamalannda da yukanda belirtilen stireler geÇerlidir, barlı

implant tısttı protezlerde baı dökümü en geç 5(beş) iş giinü içerisinde yapılmalıdır.

_Klinik sınavlarının yapıldlğı dönemde yiiklenici firm4 işlerin üukanda belirtilen siiırelerden daha önce

(en az birer gün) bitirilmesi için kolaylık sağlayacaktır,

53.2-Ölçü kaşıkları üzerindeki birikintiler sterili"^syon edilebilecek şekilde yi.lklenici flrma elemanlan

tarafından temizlenecektir.Ölçtı kaşıkları kimyasal indikatörleriyle birlikte poşetlenerek sterilizasYon

ünitesine teslim edilecektir. Yüklenici firma sterilizasyon için gerekli olan sterilizasyon rulosu, kimyasal

indikatör ve kesme makinasınl kendi temin edecek bunuı için ayn bir Ücret talep etıneyecektir,

5.3.3_Mücbir sebepler sonucu gecikecek işlemler en az 1(bir) giin önceden hekime bildirilecektir.

5.3.4- protez tekrarı yapılan işlerde de yukanda belirtilmiş olan siireler içerisinde iş teslimi YaPılmalıdır.

6-işLERiN GEciKMEsiNE vE oLuMsuzLuKLARA iı,işrix EsAsLAR
6.1_işin zamanında teslim edilmediği. kaybedildiği veya geciktirildiği, kalitesiz tiıetim yapıldığı, bu

suretle hasta mağduriyeti ve hasta şikAyetlerinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili diş hekimi ve

Protetik Diş Tedavisi A.D. Başkanı ıarafindan tutanak tutularak Dekanhğın onayı ve üst yazısı ile ilgili

yüklenici firmaya uyan olarak iletilecektir. Bu durumda yüktenici firma hastanın uğadığı her tiirlü

zaran karşılamakla yükümlü olacaktır.

6.2_ilgiıi ay içerisinde teslim edilmeyen iş sayısı ya da pıotez tekran sayısı, yapılan toplam iş miktannın

0%3_6 arasında olursa ilgili aya ait hak ediş bedelinin %ol'i oranında para cezİısl uygulanır. iıgiıi ay

içerisinde teslim edilmeyen iş sayısı ya da protez tekan sayısı, toplam yapılan toplam iş miktannın %6_

9'u arasında olursa ilgili aya ait hakediş bedelinin o/o2'si oranında paİa cezag uygulanır, iıgili ay

içerisinde teslim edilmeyen iş sayısı ya da protez tekrantoplam yapılan iş miktannın %o lo'unu geçerse

iigili aya ait hakediş bedelinin 7o3,ü oranında para cezı§l uygulanır ve bu oranın 2 ay üst üste tekerriiı,ü

durumunda hiçbir u"varıya gerek kalmadan 4734 sayı]rı Kamu ihale Kanununun ve 4735 sayılı Kamu

ıhale sözleşmeleri kanununun ilgili hükümlerince sözleşme iptal edilerek yüklenici firmaya ait kesin

teminat gelir kaydedilir. Bu oranlar her ay Kontrol Teşkilatı tarafındarı hekimlerin tutmuş olduklan

ProtezGecikmeTutanakları,ProtezTeknılamaTutanaklanveProtezKayıp
Tutanaklandeğerlendirilerek belirlenir ve idareye sunulur,

6.3_Bitirilmiş protezlerde transfer veya üretim hatalanna bağlı olarak meydana gelmiş olan

deformasyonlar veya uyum bozukluklan sonucu protezleı ağza talalacak dıırumda değilse veya bu

teknik şartname kapsamrnda belirtilen şartlara veya hekim tarafindan yapllmış ve istek köğdında

belirtilmiş planlamaya uygun değilse yiiklenici firma o protezi herhangi ilave bir ücret talep etmeksizin

yenilemek zorundadır. Gerekli olan diğer tiim malzemeler yiiklenici tarafindan karşllanacaktır,

İ-işix vrNiıBNMEsiNi GEREKTiREN KoşuLLARA ir-işxix EsAsLAR
7.l_Hastanemiz hekimleri laboratuvar hatasına bağh teknik ve bilimsel seviyeye uymayan iŞleri ftolede

açıkhk,kuronda yüksektik,renkte uyumsuzluk vb,) geri çevirebileceklerdir. Bu durumda Protez

Tekrarlama Tutanağı düzenlenerek işler bedelsiz o yAılü

J- ha 6eü
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den yapılacaktır.
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7.2-Laboratuvar, işlem kayıtlannı en .|z 4(dört) yıl saklamak zorundadır. Hastaya teslim edilen iŞlerde

4(dört) yıl içerisinde oluşabilecek sorunlann laboratuvar hatasından kaynaklanÜğının tespit edilmesi

durumunda protokol siaesi sona ermiş olsa dahi yilktenici firma işlerin ücretsiz olarak Yenilenmesini

sağlayacaktır.şayet bu şekilde hasta mağduriyeti giderilemiyorsa (Hastane idaresi bu yönde bir tespit

yaparsa) hastane idaresi sonınun ortaya çrklığı tarihte himıet almakta olduğu firmaya garanti

Lup.a.,nda yapılması gereken işi yaptıracak ve işi yaptırdığı fiyatı (I(DV dahil bedel izerinden olmak

üzere) garantiden sorumlu firmaya fatura edecektir. Bu tilr fatura edilen işlerle ilgili ödemeler en geÇ

l(bir) ay içerisinde hastane idaresinin belirlediği hesaba yapılacaktr. Bu şekilde ödeme yapılmadığı

takdirde varsa lırmanln teminatından gerekli bedel kesilecektir. Bu konuda firma teminaü yoksa yada

teminattan fatura bedeli tahsil edilemiyorsa diğer hukuki yollar kullanılarak kesilen fatura bedeli hizmet

sunucudan tahsil edilecektir

7.3- Yüklenici firma hastanemizdeson 4 yıl içerisinde yapılan metal destekli kron köprü ve tek parça

döküm kon ile iskelet protez metal dökiim, total parsiyel protez akrilik yenilenme ve implant iistü

protez işlemlerini de ücretsİz yapacaktır.

İ.4_Garanti süresi içindeki metal döküm hatalarından veya kınklardarı kaynalıJı yenileme gerektiren

işlerde. yenilemeyi yapacak olan ilgili laboratuvar üst yapısını da (diş dizimi, akrilik bitim vb,)

tamamlamakla ytikümlü olacaktır.

s-işiN TIBBi vE TEKNİK KoNTRoLirNE iı,işrix EsAsLAR
8.1-İşin Tıbbi Kontrolüne İlişkin Esaslar

8.1.l_Yüklenici firma, işleri istenen kalitede ve sağlığa uygun olarak teslim etmekle yükİımlü olup, bu

konuda gerekli tedbirleri almalıdır.

8.1.2_yüklenici firma tarafından teslim edilen tiim iş ve işlemlerin slatik, mekanik ve biyolojik açıdarı

bilimsel kriterlere uygunluğunu ilgili klinik hekimi onaylayacaktıf (metalin genel göriinümii, balansı,

uyumu. mezio_distal ve oklüzal mesafenin yeterliliği, metal alt yapı ile estetik üst yapının birleşiminin

uygunlugu.kapanış,renkuyumu,estetikgöriiniımüveanatomikyapıyauygunluğu,bitmişiskelet
dökümlerinin model ve ağız içindeki uyumu, protezlerin planlamaya uygun olup olmadığı, diş diziminin

anatomik kurallara gore yapılıp yapılmadığı, protez kenarlannıı uygunluğu, cilah yüeylerin uygunluğu

vb.). Hekimlerin uygrn uuı-aj,gi işleri ilgili firma yeniden yapacaktır.Fakat aynı hekimin miikerrer

taleplerinde ve yük_lenicinin id-eye taşrwrsu halinde kontrol teşkilatı yenilenme talebini

degerlendirilecek,uygungörülmesihalindegeciktirilmeksizinyerinegetirilecekıir.
8.1.3_yüklenici firma personelin, hekim ve hastalann çapraz enfeksiyonlardan korunmalannı sağlamak

amacıyla gelen işleri dezenfekte edecek; bu amaçla gerekli her tihlü araç, gereç ve materyali içeren

yeterli donanıma" laboratuvar elemanları ise bu konuda gerekli bilgiye süip olacaktlr,yiiklenici firma

bu konu ile ilgili elemanlarına eğitim vererek,bu eğitimi de belgeleyerekDekanlığa sunmakla

1,ükümlüdür.
8.ı.4_ilgili firma bu amaçla bünyesinde ayn bir birim oluşturacak, gerek bu birimlerden gerekse

firmadan hastanemize transferi gerçekleştirilen işlerden hizmet idare tarafindan uYgun göriildüğü

takdirdekontrol teşkilah taraflndan beııi periyotıarda numuneler alınarak "bu işlem ile ilgili kurumlarda"

analizlerigerçekleştirilecektir.Analizbedelleriyiiklenicifirmataıafindankarşılarıacaktıı.
8.1.S_yüklenici firma hiçbir şekilde alt yfülenici kullanaıak protez yapım işlerini yaptramaz.yiiklenici

firmanın alt yüklenici firma kullanmasının tespiti halinde sözleşmesi derhal feshedilir,

8.2. İşin Teknik Kontrolüne İlişkin Esaslar

8.2.1_Hastanemiz idaresi tu.uf,nj- oluşturulan "Kontrol Teşkilatı" yiiklenici fimıalan, baŞta iirettikleri

işlerin katitesi olmak üzere yeterli araç, gereç, eleman, sarf malzemesi, temizlik gibi niteliklere sahip

olmaları yönüntien yerinde görerek değerlendirecektir,

9A hal a4-1 ş }r.
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8.2.2_Laboratuvar tarafından yapılan işlerden bu teşkilat tarafından gerek dululması halİnde; belİrli

ara1ıklarda rastgele oıarak seçilecek numuneler, kullanılaıı metal ve estetİk materyallerin kalitesi, YaPaY

dişlerin sertlik dereceleri, akrilik kaide materyallerinin kalitesi ve sağlığa uyguntuğu aÇlsından ilgili

merkezlerde metalürjik testlere tabi turulabilecektir. İnsan sağlığına zararlı herhangi bfu materyalin

kullanıldığının tespiti halinde sözleşmede cezü velveya fesih prosedtirleri uygulanacak aynca gerekli

görülen işler yenilenecek ve klinik hizmet bedelleri giiıcel SUT tarifesi iizerinden ilgili laboratuvar

tarafından k arş ı l anac aktı r.

8.2.3-Bu testlerde yüklenici firmanın kullanmayı taahhüt ettiği çekirdek metallerin prosPektüslerİndeki

oranlar ile numunelerdeki oranlaı da karşılaştınlacaktır. Soy olmayan metal alaşımlar için, kütlece

Vo20,den fazla bulunan bütün elementler ambalaj etiketi iizerİnde belirtilen değerin %2,0'sİnden (kütle

fraksiyonu) fazla sapmayacaktır. Kütlece %o1,0 - o/o20,0 arasındaki elementler ise bildirilen değerin

%l,0.inden (kütle fraksiyonu) daha fazla sapma göstermeyecektir. Herhangi bir katkı maddenin veya

orijinal olmayan metallerin kullanıldığının tespiti durumunda sözleşmeye cezai ve/veya fesih

prosedürleri uy gulanacaktır.

8.2.4-yüklenici firma idarenin izni olmadan malzeme ve metal değİşikliğİni yapamayacaktır. DeğiŞiklik

yapılması durumunda kullanılacak yeni materyalin orijinallik belgesini, prospektiis ve TiTuBB

kayıtlarını idareye ibraz edecektir.

8.2.5-Yapılacak test işlemlerine ilişkin her tiirlü gider yiiklenici firma tarafından kaşılanacaİıır
g_HuKuKİ soRuMLuLuK vE AI\LAşMA2LIKLARIN çÖziILMEsİNE İLİşKİN

EsAsLAR
9.l-Hastane yönetimi ile mutablk olunan ihale mevzuatında tanımlanmış mücbir sebepler dışında

laboratuvar. teknik şaıtnamede belirlenen hüktirnlere aykrı fiil ve davranışlarda bulunamaz,

9.2-Sözleşme siiıresince 2(iki)aylık olarak Kontrol Teşkilau taraflndan yapılan denetleme ve

değerlendirmelerin neticeleri gerekçeli raporu ile birlikte Dekanhğa bildirilecektir. Hastane Yönetimi

uylun gördüğü takdirde hataların giderilmesine yönelik di.izenlemeleri yapmak iizere yi.iklenici firmaYa

hatanın türüne göre bir süre tanıyacaktır, Belirlenen süre içerisinde gerekli diizenlemelerin

yapılmadığının veya di|zeltilse bile aynı hatalann tekarlandığmın Hastane yönetimi tarafından tespit

edilmesi durumunda sözleşmenin ceza ve/veya fesih hiiki.imleri uygulanacaktır.

9.3-yüklenici firmaya bağlı laboratuvarlarda yfüleniciıin sorumluluğunda olan hizmetlerden dolaYl

meydana gelebilecek tüm tıbbi ve hukuki durumlann müatabı firmanın kendisi olacaktır, Yine aynı

sebeplerle üçiiırıcü şüıslaı veya diğer resmi merciler tarafından Dekanlığı muhatap alarak hastane

yönetimi aleyhine hukuki işlem başlatılması durumunda mahkeme giderleri, vekölet ücreti ve ihtilafin

sulh yoluyla çözülmesi de dihil ve fakat bununla sınırlı olmamak iizere idarenin bu hususta uğrayacağı

her türlü masraf 1üklenici firma tarafından karşılanacalıiır

yÜKLENici FİRMA ySKARIDA BELİRTİLEN TEKNiK şARTNAME ırÜrÜıı,nnİxn

UyMAK 76RSNDADIR, TEKNiK şARTNAME MADDELERiNDEN İIERıIANGi BİRİNE

UYMADIĞI TUTANAKLA TESPİT EDİLDİĞiNDE İnınİ ŞanrxAMENİN CEZALAR vE

SöZLEŞMENİN FEsİTi MADDESİ IIYGULANIR
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4734 KAMU iHALE KANUNU,NUN 22.MADDEsiNİN (F) BENDi KAPsAMlNDA YAPtLAN
ALlMLARA AiT SÖZLEŞME

20 Kaiem Ağız ve Diş Sağlığı (l2 ay süreli) Malzeme Alım Sözleşmesi

.{lım No:00868

SözIeşmenin Tarafları:

Madde l- Bu sözleşme, bir tarafta Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi (bundan sonra "İdare" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta. ı!

" (bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı
şanlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara iıişkin Biıgiler
2.1.idarenin
Adı : Harran Ünjversitesi Döner Sermaye işüetme Müdiirlüğü
Adresi : Mardin Yolu Üzeri Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Haliliye/ Şanlıurfa
Tel No :0414 344 4M4-4l78-59l6
Faks No | 0414 344 4000
E- Posta Adresi: doğrudantemin@harran.edu.tr dır.

2.2.Yüklenicinin

Tebligat adres

Vergi kimlik no

Tel no -

Faks no

Elektronik posta adresi (varsa) :

2.J. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de beliııilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres
değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa İebliğ ediImedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili
tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraftaİ|al yazılü tebligatı düa sonra süresi içinde yapmak kaydıyla elden teslim, posta veya posta kuryesi

teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildiıimde bulunabiliı.

Madde 3- Sözleşmenin Dili
3.1. SöZleşmenin dili Türkçe' dir

Madde 4- Tanımlar
,1.1. Bu sözleşmenin uygulanmasında| 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayıh Kamu İhale sözleşmeleri

Kanunu. Mal illmı iııiıJıeri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımlan Denetim Muayene Kabul işlemlerine Dair
Yönelmelik ve doğIudan temin dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5-Sözleşmenin Konüsu

5.1. Sözleşme konusu: idarenin ihtiyacı oIan ye aşağıda tahmini miktarı belirtilen, teknik özellikleri teknik

şannamede düzenlenen 20 kalem vaka başl AğIZ ve Diş sağlığl sarf malzeme allmt, doğrudan temin doküman! ile

bu sözleşmede belirlenen şanlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve idareye teslimi işidir.

5.2. SöZleşme kapsamında alınacak mal/malların tahmini miktart.
5.3. Bu sözleşme ile temin edilecek (mal/malzemeler) sözleşme Ve eklerinde yer alan düZenlemelere uygun teslim
edilecektir.

5.4. Sözleşmenin imzalanmış olmasl, idareye alım yapma yükümlülüğii getirmez.

5.5. Sözleşme süresince Sağlık uygulama tebtiğinde yapılacak olan sut kodu değişiklikler son güncel hali olarak
yansıtılacaktır.

Adı ve sovadı/Tjcaret iinvanı :



5.6. Sözleşmede bulunan ürünler hastaya kullantldığ tarihte Sosyal Cüvenlik Kurumunca yapılan SUT Kodu UBB,
UTS (Ürün Takip Sistemi) eşleştirmeleri yapılmış olmalıdır. Ürünlerin bastaya kullanl|düğü tarihte eşleştirilmesi
yapılmaınış ürünlerin ödemesi yapılmayacak olup, sonradan fark edilmesi sebebiyle oluşan zararlar diğer
alacak|arından tahsil edilecektir.

5.7. Sözleşmede bulunan ürünlerin SUT Kodu_UBB eşleştirmesinin hatalı yaptlmasünın tespit edilmesi sebebiyle
kurumumuzun uğrayacağı zzrarlar ytiklenici firmaya rücu edileceldir.

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli

6.I. Bu sözleşme teklif birim fiyat sğzleşme olup, teknik şartnamede adı ve teknik özellikleri belirtilen her bir iş

kalemi ile bu iş kalemleri için yuklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarptml sonucu bulunan tutarların

ıoplamı olan ................-TL (. .....-TL) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Ancak sipariş miktarları ilgili birimin ihtiyacı olan miktar kadar verilecektir, Sözleşmenin bir (l) adet üzerinden

yapılmasİnın nedeni Sosyİl Güven|ik Kurumu Sağlık Uygulama Tabiliğinin söz konusu .malzemelerin birim
fiyatının belirlenmesi, aynca bu malzeme|erin yıl içerisinde kuIlanılacağı mikların tam olarak bilinememesidir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedeIlerinin ödenmesinde, birim fiyat teklifcetvelinde yüklenicinin teklifettiği ve

sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyaılar esas allnır. Bu nedenle, Sözleşme bedeli aşıldıktan sonra

veriien her bir sipariş için ilgili sipariş ıutarı uzerinden karar pu|u ve sözleşme pulu Döneı Sermaye Saymanlık
veZnesine yatırılacaktlr.

Madde 7- Sağlık Uygulama Tebliği'nin güncellenmesi durumunda bu. güncellemeye uygun olarak alınan

maızemeden ojgan nfai farkl yüktenTci firmiya bildiri|erek 30 (ofuz) gün içinde kurumun.uğradüğl zarar lanzim

;dilmeIidir. Soİyal Ğuvenlik kurumu tarafından yapı|an düzenlemelere (malzeme iptali, malzeme fiyatında

değişikIik vb.) idare yazılı olarak bilgilendirilecektir.

Madde 8- Faturalar TL (Tıırk Lirası) cinsinden kesilecek olup malzeme tesliminde ür{ın numarası, sut, ubb ve

sipariş formu oImayan malzemelerin kabulü yapılmayacaktır.

Madde 9_ Sosyal Güven|ik Kurumu tarafından yapılan dtlzenlemelere (malzeme iptali, malzeme fiyattnda

de_ğişikIik vb.) idare yazılı olarak bilgilendirilecektir.

Sözleşmenin Ekleri Madde l0

ı0.1. ihale doküman|, bu söZleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar..Ancak, Sözleşme

hukümleri ile ihale dokümanıni oluşturan belğelerdeki hukurnıer arasından çelişki veya farkltlıklar olması halinde

İı.,uİ" aoı.tı.un,nau yer atan hüküml;r esas alı;r. ihale doktlmanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.

ı)-idari şan|ar ve ihtiyaç listesi
2)-Teknik şarmame

Madde t l- Sözleşmenin Süresi

l1.1. Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren l(bir)yll 365 gündür. l5/tl20l9tarihinekadardır.

§ladde l2- Sözleşınenin Feshi
l2.1. Sözleşme idare tarafündan tek taraflı fesh edilebilir.

Madde l3- Malm/lşin Teslim Alma Şekil ve Şsrtları il€ Teslim Programı

l3.1. İşin yapima / Malın Tesliın Edilme Yeri^lerleri',, '.ll' 
, .-l-rl,-,. \,l1\t,rntlı \'( l ',ııl]ilııı iliıırıırc:i

l3.2. işe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanması idare tarafündan yüklenicinin kendisine veYa tebligat için

gosterdigi adiese yapılacak işe başlama (sipariş yazısı) talimanntn tebıiğinden itibaren ma| teslim edilecekıir,

t3.3. Teslim Şekli: Bu sözleşmede kapsamındaki mallar idarenin ihtiyacl doğrultusunda hasta başına alım

yapılacaktır. TesIimat aşağıda detaylan belirtilen şekilde olacaktır,

t3.4. Yüklenicinin Teslimat Programı: idarenin siparişinin yükleniciye bildirilmesini müteakip, planlanmıŞ

ı."ıiyuiıu.ou.n g.ç 24 (yirmi dörtlsaat içinde malzemeler idareye/ilgili bölüme teslim edilecekir,

Madde l4-Teslim Alma-Teslim Etme Muayen€ ve Kabul Şartları:

l4.t.l'eslim yeri Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı depolarrdır,

ı4.2. Saıln allnan malların muayenesi ihale letkiliii tarafından tayin edilen Döner Sermaye iŞletmesi Muayene

io.ıŞonun.u yapılır. Bu sözleşme ve eilerinde, İnuayene. ve.kabul işlemlerinde il§kin .düzenlenmeyen
i;;i;rd", iup1, ituı. Kurumu üfından yayınlanan Mal alımları Denetim Muayene ve Kabul işlemlerine Dair

yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaııır,

t4.3, Ma|ın teslim alınmasında, 4734 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Muayene ve Kabul Yönetmeliği hüktlm|eri

uygulanacaktır.

Madde l5-Gecikme Halinde Altnacak Ceza lar:



iDARE YüKLEN ici

l5.1. yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı/malzemeyi süresinde teslim eimediği / işi bitirmediği takdirde

idarece en az 5 (on) gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen heı takvim gilnü için teslim etmediği

miktar/tutar üzerinden % l0 (on) oranında gecikme cezası uygulanır. Bu süIe sonunda taahhüt gerÇekleŞmezse

l 2.madde hükümleri uyguIanır.
Ağlz ve Diş Sağlığına iit teknik şarmamede belirtilen şartnameye uygunluk, malzeme ıeslimi Bakım ve Ku|Ianım

şiııan yerine g-etiiiImediği ıakdirde her seferinde bir tutanak ile tesPit edileceKir. ikinci ve daha sonraki tutanaklar

çin krıLn,ıan 
-maızemele; 

için idare firmaya üale birim fiyatı üzerinden o/ol0 ceza kesecek, eğer bir ihale süresi

içinde uç ve daha fazla tutan;k fufulması gerekir ise ilgili grup alımı idare istediği takdirde iptal edilecek yasal iŞlem

yapılacaktır.

Madde l 6-sözteşmenin Feshi:
16.ı. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayüh Kanunu'nun l0. maddesi (f) bendine istinaden

(ihale tarihinden tİnceki bİş yıl içinde, ihaleyi yapan idarcye yaptığı işler sırasında iş veya mesIek ülakına aykırı

faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından isPaİ edilen) İdaremizin sonnki alımlarında ihale dıŞı bırakılır. Ayrıca
yııklenicinin bağll oĞuğu Ticaret odasü ve İü Sanayi Müdürlüklerine taahhüdunü yeıine getirilmediği yazı ile

bildirilecektir.

Madde t?- Mücbir Sebepler Ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartlırı:
l7.1.4'735 Sayı|ı Söz|eşme kanunun l0. Maddesi hüklimleri geçeılidir.

Madde ı8- Vergi Resim Ve Harçlar|a sözleşme Giderlerinin Kimin Tarafından Ödenecegi:

| 8.I. KDV Hariç ıüm giderler yükleniciye ainir.

Madd€ t9-Öd€me Yeri Ve Şartları İle Avans Verilip Verilmey€ceği:
l9.1. l,eslim ve muayene şartlarına uygun olarak geıirilen malların bedelleri, teslim ıarihinden sonra düzenlenecek

verilen emirlerine ve firmanın yaztll talebi üzerine 1_8 ay içinde odenir. Avans verilmeyecektir

Madde 20-Fiyat Farkl Uygulaması:
20.ı. SUT Fiyat güncellenmesi sonıcunda yüklenici firma kamu yararl gğz öniıne altnarak İurum zarar
ctme§i durumunda kurumun zararını l0 (on) gün içinde telaii etmelidir. SGK taraf|ndan UBB ve UTS

malzeme kaydı ile ilgili olabilecek kesintiyi firma taraflndan kaşılanacaktr.(Ayniyat Saymanlığının belge tarihi ve

TL üzerinden belirleyeceği miktar geçerli olacakir.)

Madde 2l-ihtilafla rln cözüm sek|i:
zı.|. aıla iayılı Kamu ihaüe ranunu hiıkumleri uygulanacak olup, şanlıurfa Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 22- Diğer Hüküm|er:
2İ.t. iş bu sozieşme bu madde de dahil (2l) maddeden ibaret olup, (l) nüsha olarak taraflarca birlikte

...../..../20l.. tarihinde düzenlenerek imzalanmıştır.



AĞIz ve DiŞ SAĞLIĞI MAL ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ
l _ ALIM KONUSU VE TEKLiF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde ı - idareye ilişkin bilgiler
1,1. ldarenin;
a) Adı: Harran Üniı,ersilesi Döner serma}e işl€tİne ı'tüdürlüğü
b) Adresi: l}tardin yolu üzeri Harran üniv€rsia€si Osmanbey Kaııpüsü/ ŞANLIURFA
c) Telefon numarası :0 4l4 344 44 44
ç) Faks numaras| :0 4l4 3zl4 0000
d) Elektronik posta adresi :dogrudanıemin@harran.edu.tr
e) llgili personelinin adı, soyadı ve unvanl :Müyeser AVUR Doğrudan Temin Birim §orumlu§u

1.2. istekliler, Alım iŞine ilişkin bilgileri yukandaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle
temin edebilirler.

Madde 2 - Alım işi konusu ve alıma ilişkin bilgiler
2.1. Alım işin konusu malın;
a) Adt :20 Kalem Ağız ve Diş Sağhğı 22-f Yılhk Malzem€ Altmı
c) Miktarl ve türiı : Malın miktan ve ttırit sğzleşme tasarısında yer almaktad[.

Ç)Teslim edilec€ği yer :Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Haslanesi Ayniyai Saymanlığı

Madde 3 -Alıma ilişkin bilgiler il€ ve §on teklif verme tarih ve saati

J.I. Doğrudan Temin 22lf Hasta Başı Mal,A4alzeme Alımı

3.2. Tekliflerin sunulacağı adres :Harran Üniıersitesi Döner Serma}e İşlelme Müdürlüğü
Harran Universitesi Osmanbe.y Kampü§ü

3.3. son teklifverme tarihi :2lllll20l8
3.4. son teklifverme saati : :17:00

J.5. TekliIAIma Yeri : Harran Üniversitesi Döner Sermaye İş|elme Müdürlüğü Satınalma
Harran Universitesi Osmanbey Kampüsü/ ŞANLlURFA

3.6. Teklifler son teklif verme tarü ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taühütlü posta
yoluyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar İdaıeye ulaşmayan tek|ifler değertendirmeye alınmaz.

3.7. Verilen teklifler, zeyilname dilzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Maddc 4 - Dokümanının görülmesi ve temini

.l. 1.1larran Üniversitesi web siıesinde yavınlanacaktır

Madde 5 - Dokümantnın kapsaml
5.1. Dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) idari Şartname,
b) Teknik Şartname,
c) SöZleşme Tasarısı,

lr - KATILMAYA iLİşKİN HUSUSLAR

Madde 6 - Alım işine katılabilmek için gerek€n beıge|er ve yeterlik kriİerleri
6.1. isteklilerin aIıma katllabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamlnda sunmalan gerekir:

a) Mevzuatı gereği kaylth olduğü tİcaret velveya sanayi odısl veya ilgili meslek odası belgesi;

l) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret velveya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkdrlar

odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda ahnmlş, odaya kayıtlü olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıth bulunduğu ticaret velveya sanayi odasından, ilk ilan

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda a|ınmış, tiizel kişiliğin odaya kaylt|l olduğunu gösterir belge,

b) Teklifvermeye yeıkili o|duğunu gösıeren imzg beyannamesi veya imza sirküleri;

l) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüze| kişi|iğin

yönetimindeki görevlileri belinen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnln bir Ticaret Sicil

Gzetesinde bulunmamasl halinde. bu bilgilerin tümünü göstermek ızere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu



hususları gösteren belgeler ile tiizel kişiliğin noter ıasdikli imza sirküleri,

c) Bu ŞOrtname ekinde yer aıan stındart formı uygun tekıif mektubu,
*'reklifedilen airün. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na ( TITUBB ) ve Ürun lakip Sistemine kayıtlı ve
TC. Sağlık Bakanlığı taralından onavlı olmalıdır.
*\-1alzcnıele tcklif veı'cn lirma; inıalatçı veva bali olarak TıTUBB da ve Üriin Takip sistemine karılll o|nıatı ve
ka1 ıılı oldıığuna dair belgeyi ibraz eınıelidir.
*lsteklilerin ve,'re_l-a teklifedilen nıalın, ilaç ve l'ıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasııra. Ürtin Takip Sistenrine kayıtlı
olduklaı,ını leşvik edici belgeleı intenıet çıktısı olarak sunulabilir.
* Teklil edilecek nıalzemelerin i|giIi yönetmelikler gereği Ulusal Bilgi Bankası ( T|T[JBB ) , Ürün Takip Sistenıine
kavdı veriInıivor ise bu durumu teşvik edici belgeler sunulmalıdır.
*Sut Kodlaı,ı ve Fiyatları Teklif fonnunda belirtilmeiidir.

Madde 7 - Katllamayacak olanlar
7.1.473.1 sayılı Kanunun l l inci maddesinde ihaleye katılamayacağı beIinilenler katılamazlar.

Madde E - Teklif hazlrlama giderleri
8.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasl ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. istekli, teklifini hazırlamak için
yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

Madde 9 _ dokümanlna iIişkin açıklama yapılmasl
9.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, dokümanda açıklanmasına ihtiyaç duyduklan hususlala ilgili
olarak. son teklif verme tarihinden bir gün ğncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra
vapılacak açıkIama talepleri değerlendirmeye alınmayacalCtr.

Madde ı0 - dokiimanlnda değişiklik yapılması

l0.1.Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde ıı - Ahm işi saatind€n önce ahm!n iptal edilmesi
l1.1. İdare tarafından gerekli görülen veya dokümanında yer alan belgelerde a|ımırr yapılmasına engel olan ve
düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususlann tesPit edildiği hallerde, alım saaıinden önce ipta| edilebilir.

Madde l2 - Alt yüklenici|er
l2.1. Alım konusu işin alımı tamamı veya bir kısmı alt ytiklenicilere yaptırılamaz.

lll. TEKLiFLERİN HAzrRLANMAsl vE SUNULMAsıNA İLiŞKiN HUsUsLAR
Madde IJ _ Teklif ve sözleşme ıürii
l3.t. İsiek|iler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için ıeklifedilen birim fiyatlarının çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden v€receklerdir. Alım sonucu, üzerine bırahlan istekliyle her bir iş kaleminin
miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel tlzerinden birim fiyat
sözıeşme imZaIanataklr.

Madde ı.ı - Kısmi teklif verilmesi
l4.1. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.
l4.2. Bu a|ımda k§ım sayı§l kıslm olarak ıhtıyaç ıistesinde düzenlenmiştır;
Yüklenicilerde kalan kl§ımıart için t€k §özleşm€ imzalanacakıır.

Madde l5 - Alternatif teklifler
!5.t. Bu Altmda altematif teklif verilmeyecektir.

Madde l6 - Teklif ve ödemelerde geçerli parı birimi
16.1. istekliler. İeklifini gösteren fiyat|arı ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirasl olarak belirtecektir. Sözleşme
konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

Madde l7 _ Tekliflerin sunulma şekli
t7.1. Teklif mektubu Ve sözleşmeye katılabi|me şanl olarak bü Şartnamede isıenilen btltiın belgeler bir zarfa veya
pakele konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligaıa esas açık adresi,
ıeklifin hangi ise ait olduğu ve alımı yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştlrılan yeri istekli tarafindan
imzalanarak. mühür|enir veya kaşelenir.

Madde l8 - Tekliflerin geçerlilik süresi
l8.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, Alım tarihinden iıibaren t20 - yüZyirmi takvim günüdür. .

Madde ı9 - Tekliffiyata dahİl olan giderler
l9.1. Odenecek KDV vergisi hariç, resim, harç ile ulaşlm ve her ıürlü sigorta gideri ıeklif İiyata dahildir.

Madde 20 - Geçici teminat
Ceçici teminat alınmayacaktır.



lV-TEKLiFLERiN DEĞERLENDiRiLMESi VE LEsME YAPtLMASlNA İLisKiN HUSUSLAR

Madde 2l - Tekliflerin ılınması ve açılması
2I.1. Teklifler, bu Şarlnamede belirtilen AIım saatine kadar İdare adırıa Sattnalma Doğrudan ıemin birimine
(tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

Madde 22 - Tekliflerin d€ğerlendirilmesi
22.1. isteklilerin Alım konusu işi yapabilme kapasiıelerini belirleyen yeterlik kriterlerine Ve teklif]erin dokümanında
belirtiIen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetveIlerinde aritmetik hata bulunuP bulunmadlğı incelenir.
Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme
dışı bırakı|ır.

Madde 23 _ Bütün tekliilerin reddedilmesi ve alımın iptal edilmesi
23.t. idare, verilmiş olan bütiın teklifleri reddederek alımı ipıal etmekte serbesttir. idare birtiın tekliflerin reddedilmesi
nedeniyle herhangi bir yükümlülük alttna girmez.

Madde 24 _ Ekonomik açtdan en ıvantajlı tekıifin belirlenmesi
24.1. Bu alım işinde ekonomik açıdan en avantajlI teklil teklifedilen fiyadarın en düşük olanüdır.

Madde 25 - A|ım altmtnın karara bağlanmasl
25.1. Yapılan değerlendirme sonucunda satınalma taraf|ndan, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli
uzerinde bırakıhr.

Madde 26 - Ahmın onaylınması veya iptali
26.1. onayın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli. iptal edilmesi halinde ise hOktımsüz saylltr.

Madde 27 - K€§inleşen Onayın bildirilmesi
27.1. Kesinleşen onayın, ihale yetkilisi ıarafındal,ı onaylandığı günü izleyen en geç Uç gün içinde, alım işi üzerinde
bırakılan dahil, teklif veren bütün istek|ilere, bildirilir.

Madde 28 - Sözleşmeye davet
28.1. isteklinin, bu dayet yazısınln bildirim tarihini izleyen on gon içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek

sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

Madde 29 - Ke§in teminat
Kesin teminaı alınmayacaktır.

Madde 30 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğı
30.1. Malzeme üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye bildirim tarihini izleyen on gün içinde, sözleşmeyi imzalamak
zorundadır.

Madde 3t - Alıının (22-f) ihalenin sözleşmeye bığlanmast
3l.t. idare taraflndan dokümanında yer aıan şaltlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi Ve yüklenici
tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir.
31.2. SöZleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye
aitir.

V - Sözleşmenin Uygulanması Ve Diğer Hususlar

Madde 32- Sözleşınenin uygulanmasına ilişkin hususlır
32.ı. sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar söZleşme tasansında düzenlenmiştir.
a) Ödeme yeri ve şartları
b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzntımı verilebilecek haller Ye şanları
d) Sözleşme kapsamında yapırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
e) Cezlar ve sözleşmenin feshi

$ Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şanlar
g) Anlaşmaz|ıklann çözüm şekli


