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HARRAN üı,{ivBnsirpsi enaşrınııı. vE uyGULAMA rrasrı.Ntsi

niş rnornz LABoRATUV.a.nr rrizvıBr a,ı,ıırıı işi
rorNir şenrNı.ırtsi

ı-İŞİN anl:llarran Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'nin sözleşme imzalanmasına

müteakip l yıl (12 Ay) süre ile sabit, iskelet dökiim ve implant üstü protezler ve ortodontİk apereylerin

laboratuvar aşamalarının, Hastanemizin çalışma ilkelerine uygun olarak, günümüz koşullanna uygun

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

belirlenmiş elemanlar ile çatışan Özel Diş Protez Laboratuvarlarında yaptırılması amacıyla Hizmet

Alımı işidir.
2-AMAÇ ve KAPSAM: Bu hizmet alımı ile giinümüZ teknolojisine uygun teknik donanım ve tecrübeli

personel ile yüksek kalitede hizmet sunumu, mevcut imkinlardan yararlanma süresinin artırılması ve

r,erilen hizmetin toplam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla aşağıda yer alan 19

kalem (tek parça döküm iskelet, kron-köprü döküm vb.) protez ve aperey türlerİnİn yapım İşlerİ İçin

gerekli olan teknisyenlik hizmetlerinin hastanemizce belirlenen saatler ve süreler içerisinde hizmet

verme prensibine uygun olarak nitelikli personel eliyle hizmet sunumunu kapsar.
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4_ GENEL HÜKÜMLER
4.l-Yüklenici firma, Sağlık Bakanlığı Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara
sahip ve ıuhsatlı olmahdır.Yüklenici fiıma, Sağlık Bakanlığı'nın Sağhkta Performaıs ve Kalite
Yönergesindeki (01.03.2011 tarih ve 9489 sayılı) Protez Laboratuvarı Hizmetleri standartları başlığı adı

altlndaki tüm maddelere uygun bir şekilde çalışmak zorundadır.

4.2-Sözleşmede yer alan hükümlerin uygulanması konusunda idre, yalnızca sorumlu yüklenici firma
yetkilileriyle iletişim kuracaktır.

4.3-Hastalarla iletişim, ya|nızca Hastane yönetimi tarafindan yetkili kılınan Öğretim Elemanlarınca

sağlanacaktır. Yiiklenici firma görevlileri hiçbir şekilde hasta ve hasta yakınları ile iletişim kuramazlar.

4.4_Yüklenici flrmanın şartname koşullarına uyup uymadıklarının denetimini yapmak ve işlerlik
açısından ortaya çıkabilecek sorun ve aksaklıkları gidermek için Hastane yönetimi gerekli göreceği her

t ürlü önlcmi almal a 1etkilidir.
4.S-Yüklenici firma, hastanemiz ile her türlü irtibatı ve iş transferini Hastanemizin isteği doğrultusunda

aksatmadan sağlayacaktır.

4.6_Teknik şartnamede belirtilen hususlara göre teklif verecek laboratuarlann hastanemiz tarafından

belirlenen elemanlar tarafindan; başta ürettikleri protezlerin kalitesi olmak iizere yeterli araç-gereç,

eleman, sarf malzemesi, temizlik gibi nileliklere sahip olmaları yöniinden değerlendirilecektir. Hangi

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

teklif sözleşme dışında bırakılacaktır. Yüklenici laboratuvarlarında bulunan ve kalİbrasyon yapılmasl

zorunlu olan cihazlarını periyotlar halinde kalibrasyonlarını yaptırmah ve bunlan belgelendirmek

zorundadlr.yüklenici Laboratuvar Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetlerİ Genel Müdiirlüğü taraflndan

çıkarılan diş protez laboratuvar yönetmeliğinde belirtilen tiim demirbaşlan bulundurmak zorundadlr.

4.7_ yüklenici firma yapılan protezleri ve provaları en geç sabah 8.30'da pOlİklİniklere teSlİm etmİŞ

oln,ıalıdır.

4.8- Yüklenici firma, çalışma alan]arında kişisel korunma ekipmanlarını (maske, koruyucu gözlük vs.)

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

tesviye ve potisaj vs. her türlü sarf malzemesini kendisi temin edecektir. Hastanemiz kliniklerinde

kullanılacak olan seramik renk skalaları ve hastanın protezinin renk uyumunu onaylaması iÇin

kullanılacak yüzün tamamını gösterecek ebatlardaki suya dayanıkh düz aynalar yiiklenici firma

taratjndan temin edilecektir. Laboratuvarlar; hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızln gerekli her tiirlü

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

Vererek, bu eğitimi de belgeleyerek, Dekanlığa Sunmakla yükümlüdür. Bu nedenle özel laboratuvar

elemanlarınln gerek dikkatsizlik gerekse tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek kaza ve

yaralanmalardan Hastane yönetimi sorumlu olmayacaktır. Laboratuvarın ilgili mevzuata göre gerekli

onlemleri almaslna rağmen kuıum içerisinde olabilecek her türlü iş kazalarında ilgili personelin tüm

gider ve tazminatları yüklenici Laboratuvara aittir. ytiklenicinin; çahştırllan personelin 633l sayılı İş

SağlığlveGüvenliğiKanunuilediğerişsağlığıvegüvenliğimevzuatrndandoğantümyüki'imlülüklerini
yerine getirdiğini, her hak ediş dine-inJe ödeme yapılmadan önce belgelemesi gerekmektedir, iş

saglıgı 1e giivenliği yııktimlliitikleri nedeniyle yüklenici Hastanemizden herhangi bir bedel talep

edemez. yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle doğacak her tiirlü idari, cezai ve hukuki

sorum]uluk yükleniciye aittir.
tlr.

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

kurun,ı idaresince laboratuvara tahsis edilecek odanın kullanımdan kaynaklanan sorunlar yine idaren 1n

isteği doğrultusunda laboratuvar tarafindan çözümlenecektir. Tahsis edi len odanın her türlü temizliğı
bir nedenle

yiiklenici firma çalış anları tarafindan yapı lacaktlr. Yiiklenici firma, b
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idare tarafından tahliye istenilmesi halinde noterden protesto çekmeye gerek kalmadan ve itiraz
edilmeden tahliyesini yapacaktır.

4.10-İşin bitimine kadar ilgili yerin elektrik ve su bedellerini tespit etmek için yüklenici laboratuvar
tarafından süzme sayaç takılacaktır. Elektrik, su ve doğal gaz bedelleri ilgili ayın tahakkukundan

düşüterek tahsil edilecektir (İlgili işlem masraflan yükleniciye aittir, 15 giln içerisinde yapmak
zorundadır). Teknik olarak süzme sayaç takılamazsa üüklenici ve idare tarafindan oluşturulan bir
komisyon tarafından tahmini giderler belirlenip imza altına alınarak hak edişten kesilecektir.
4.11-Yüklenici firma tüm işlemleri kendi laboratuvarlarında yapacaktrr. Hastanemize getirildikten sonra,

teslim aşamasına kadar düzeltme, uygulama, teknisyenlik işleri hastanemizin laboratuvarında

hekimlerimizin talimatıyla gerçekleştirilecektir.
4.l2-Yük]enici Laboratuvar faaliyetleri esnasında hastaneye ait malzemelere zarar verdikleri takdirde

Yüklenici Laboratuvar zararı tazmin etmekle yiiıkümlü olacaktır.
4.l3-işlerin yapımında kullanılacak olan çekirdek metal, akrilik ve seramik tozlan vb. her tiirlü
malzemelerden TİTUBB kaydı zorunlu olanlann sözleşme aşamasında TİTUBB kayıtlarının teslim

edilmesi zorunludur.
ıl.l4-protezler çene hareketlerini taklit edebilen,önde kapanış pini olan, iyi bir metal artikülatörde

yapılacaktır.
4. t 5-1'üm metal döküm işlerinde, metal alaşımların katkısız bİrİncİ dökiim halİnde olması

zorunludur. Yani çupa içeımemelidir.
4.16_Tüm hareketli protezlerde ve kron köprüler de hekimin dizimi kontrol etmesi ve gerektiğinde

düzeltmeler yapabilmesi açısından provalarda modeller artikülatöre bağlı olarak teslim edilecektir.

4.17-Yüklenici l,aboratuvar,protezlerin yapımında kullanllan malzemelerin teknik şartnameye uygun

olarak hazırlanıp hazırlanmadığının tespiti amacı ile yapılan tahlil ve ekspertiz sonuÇlanna hiÇbir

itirazda bulunamayacağı gibi bu hususta yapllacak her tülü masrafl da kaİşllayacaktır.

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

ilişkide oldukları tespit edilirse tutanak tutulacak ve söz konusu kişinin hastanemiz ile iliŞkisi

kesilecektir. Laboratuvar görevlileri hastalarla hiçbir konuda diyaloga girmeyeceklerdir. Hastalara

tavsiyede bulunmaları kesinlikle yasaktır.

4.19-Yüklenici fiıma kendisine hastane tarafindan gösterilen çalışma alanlarınln tertip, diizen ve tüm

temizliğinden sorumlu olacaktır.

4.2O_Laboratuvarlarda çahşan personelin, hekim ve hastalann çapraz enfeksiyonlardan korunmalarını

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

ytiklenici fiıma, dezenfeksiyon işlemi için gerekli her türlü araç, gereç ve materyali içeren yeterli

donanıma, laboratuvar elemanları ise bu konuda gerekli bilgiye sahip olacaklardır, işler hastanemize

dezenfekte edilmiş şekilde naylon poşetlerde ambalajlanarak teslim edilecektir, olçülerin teslim

alınması sıraslnda kullanılan her türlü ölçü dezenfeksiyon malzemesini de yiiklenici firma temin

edecektir.

4.2l_Garanti süresi içindeki metal dökiim hatalarlndan veya klnklaTdan kaynaklı yenileme gerektiren

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

yapmakla yükünılü o1acaktır.

,1.22-Yüklenici fi rma yapılacak işi belirlenen süre ve istenilen kalitede teslim etmekle yükiimlüdür

,1.23-Hizmet alımı 1,apılacak olan yüklenici firmanrn çalışma düzenini oluşturmak ve bu düzenln

devamını sağlamak Hastane yönetimi tarafı ndan oluşturulan 'Kontrol Teşkilatı' ile sağlanacaktır,

Kontrol Teşkilatı'nı oluşturacak olan üyeler hastanemizde görevlendirilen Diş Hekimliği Fakültesi

Oğretim Uye ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcıları arasından en az 3 kişi olmak üzere
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Hastane yönetimi tarafından belirlenir ve Hastane Yönetimine karşı sorumludur. Bu Teşkilatın

görevleri;
ı klinikte çalışan hekimlerin yiiklenici firma ile iletişimini diizenler.

o Hizmet allml işinde her türlü problemin Hastane yönetimi ile paylaşıml ve çöziiırnü konusunda

sorumluluk ve yetki sahibidir.
. işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, ma|zeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya

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

sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili

olup, fesih, tasfiye, süre uzalm1 iş artışı, iş eksilişi, kabul, yiiklenici nam ve hesabına iŞ

yaptırma ve onaylama hususlarında ise Dekanlığa görüş bildİrir.

ı yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teşkilatına gösterip iş için elverişli olduğunu

kabul ettiımeden iş yerinde kullanamaz. Malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığlnl

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

işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleıi yiiklenici

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

ve teçhizatı kendisi sağlamak zorundadır.

o Aylık olarak;hekimlerden gelen protez tekrarlama ve gecikme oranlarını futulan formlar

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

değerlendirir. yüklenici fiımayı denetler ve yapmış olduğu tiim değerlendirmeleri Dekanlığa

rapor eder.

4.24-Hizmet verilecek laboratuvar ihale konusu işlerin yapılabilmesi için gerekli olan donaııma sahiP

ve en aZ l0 adet Sağhk Bakanlığı belgeli diş protez teknisyenini çalıştırarak istenen hizmet alımını

verilebilecek kapasitede olacaktf. Bu amaçı karşılayacak şekilde gerekli donanımlar kurulacak hizmetin

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

gereği kurulması gereken sistem donanım ve korulucu ekipmaı hizmet sunucu tarafindan bu

laboratuvarda kullanlma hazır olarak bulundurulacak ve tefrişatı yapılacak idarenin kontrollerinde

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

Llizmet verilecek çok amaçlı diş laboratuvarı için güncel mevzuatta istenen her türlü gereklilikler hizmet

sunucu taratlndan yerine getirilerek yetkili makamlarda çok amaçlı protez işletme rüsatr alınacak,

ruhsatsız laboratuvarda hizmet verilmeyecektir,
,1.25_Yüklenici firma CAD-CAM(Bitgisayar Destekli Tasarım-Bilgisayar Destekli Üretim) sistemi ile

sabit protezler üretebilecek donanıma sahip olmahdır,

i_işi'ş iBsı_iıı EDiLMEsi, yApILMAsI vE TEsLiM ALINMAşINA iı,işriş E5A5LAR

5.1.İşin Teslim Edilmesine İlişkin Esaslar

5.l.l-Yiiklenici firma kendisine teslim edilen ölçü ya da numunelerin takibini ve gerekli bilgi

alışverişini mümkün kılacak otomasyon alt yaprsını oluşturmalıdır,Yiiklenici firma hekimler tarafindan

alınan ölçülerin ve laboratuvardan getirdiği işlerin (prova, dizim, bitim vb.) kaydını hastanemizde protez

laboratuvarı için kuracak olduğu bu otomasy on sistemi üzerinden takip edecektir. Protez laboratuvarı

1çln yüklenici firma tarafindan kurulacak olaı otomasyon sistemi en az aşağıdaki bilgileri içerecek

şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bu sistemde hastanın adı, soyadı, adresi, T.C. Kimlik Numarası,telefonu,

l-ıekim adı, hekimin protez planlaması, her türlü aşamanl n günü ve saati ile hekimin bil notunu ıçeren

barkod (Sağ lık Bakanhğı'nın Sağlıkta Kalite Standadarı doğrultusun da düzenlenmiş) taşıma paketi

üZerlne ),apıştırılarak yüklenici laboratuvanna ttansferini gerçekleşti recektir. Bu barkotlama işin

başlangıcı ndan teslim aşamasına kadar her safhada yapllmalıdır,

5.1.2-Iş 1er gerekli dezenfeksiyon ve hijyen arı sağlandıktan sonra poşetlere konulacak ve bu poşetler

ezihne ve basınca dayanıklı pl sine yerleştirilerek transfer gerçekleştirilecektir, Taşıma
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slraslnda olabilecek her tiiırlü hata ve kayplar yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktrr. Iş dağtımı

sırasında ölçü ve numunelerin taşınması talimatına uygun o1arak hareket edilecek, açıkta hiçbir iş veya

numune taşınmal,acaktır.

5.1.3- Yüklenici iş ve işlemleri, şartnamede belirlenen veya bu şartnamede belirlenen süreden fazla

olmamak kaydı ile diş hekimi ile yiiklenici arasında kararlaştırılan süre içinde yapmayıp geciktirdiği

takdirde, protezi yapan diş hekimi, Protetik Diş Tedavisi A.D. Başkarıı ve yüklenici laboratuvar elemanl

tarafından..protez Gecikme Tutanağı",işin yüklenici firma taıafından kaybedilmesi durumunda ise

,.protezKayıp Tutanağ ı''ianzim edilir. Yüklenici fırma, pıotezi yapan diş hekimi,Protetik Diş Tedavisi

A.D. Başkanı ve yüklenici laboratuvar elemanı tarafindan imzah "Protez Tekrarlama Tutanağr" ile

tespit edilen ve yüklenicinin kendi hatasına bağh teknik ve bilimsel kriterlere uymayan iş veya iŞlemleri,

ücretsiz ve şaıtnamede belirtilen işgünü içerisinde yaparak teslim edecektir. Bu tutanakların aYlık olarak

değerlendirilmesi kontrol teşkilatı tarafindan yapılacaktır.

5.1.4-Yiiklenici fiıma hastalara yapılan protezlerin kayltlarını tutacak yazılım_donanım altyapısını

oluşturacak (bilgisayar donanım sistemi firmaya ait olmak iizere kurumun otomasyon sisteminde

entegre olabilecek şekilde düzenlenecek) ve bu kayıtlar hakediş ödemelerinde hastanemizde tutulan

protez teslim listeleri ile karşllaştırıhp mutabakat sağlanacak ve ödemede esas teşkil edecektir, Bu

listelerde mutabakat sağlanamaması durumunda hastanemiz kayıtları ödemeye esas teşkil edecektir,

Tutulan kayltlar sözleşmenin bitiminde yüklenici firmanın kaşesi ve imzasl ile idareye teslim

edilecektir. Sözleşme süresi ve garanti Süresi içinde oluşacak protez tekrarlama işlemleri bu kayıtlar esas

alınarak yüklenici firma tarafindan yapılacaktır.Muayene ve denetleme komisyonu, kontrol teşkilatnın

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

varsa buna ail zararıhak edişten kesmeye yetkili olacaktır. satın ahnan hizmetin bedeli, o aya ait işlerin

eksiksiz ve noksansız yerine getirildiğine dair muayene ve denetleme komisyon kaıar tutanağına

istinaden aylık hak edişler halinde yapllacaktır. söz konusu komisyon karar Tutanağı olmadan ödeme

yapılmaz.Yüklenicitirmayaptığıprotezihekiminkaşesiveimzasıkarşılığındabirtutanaklateslim
edecek, yapılan iş sayısına gtır" ayı,ı. hak ediş ödemesi yapılacaktır,yüklenici firma hastalara yapılan

işlemlerin evraklannı (makbuz vb.) birleştirerek kuruma topluca fatura etmek zorundadrr, Fatura onayl

yapıldlktansonraödemeleryapılacakhr.SözleşmefiyatlarıKDVhariçfiyatlardlrveyüklenicisözleşme
süresince Hastanemizden fiyat farkl talep etmeyecektir.20 kalem hizmet içintoplu teklifverilecektir,

5.2-İşin Yapılmasına İlişkin Esaslar

5.2. t -Laboratuvar, yapılacak işleri sağlam, eksiksiz, zamanında ve istenen kalitede teslim

edecektir.yüklenici firma ihale boyunca kullanacağı her tiirlü malzemeyi (tiim metal alaşımlar, pembe

mum.porselentozu,akriliktozu,geceplağı,soğukakriliktakımı,yertutucumateryalivb.)ihale
komisyonuna sunacak ve bu malzemeler sözleşme süresi boyunca denetimler için hastane yönetimince

muhafaza edilecektir. lsrevieN NUMLJNELERİ EKSiKSiZ olAllK _I|_lLE 
TARİHi VE

i^ii*u KADAR GETİRMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ iHALE KOMiSYONUMUZCA

DEĞERLENDIRıııvg aİıNvıAyACAKTIR.üretilecek işlerde kullanılacak tiim malzemeler

(metal.akril, sert alçl vb.) ve kendisine tahsis edilecek alarıda kullanacağı tüm sarf (k6ğlt havlu, sabun,

dezenf.ektan, sterilizasyon po|ti, indikator vb.) yüklenici firmaya aitolup bunlar için ihale bedeli dışlnda

bir ücret talep etmeyecektir

.2.2-Yüklenici firma kron-köprü restorasyonların alt yap ılarını CAD-CAM sistemi ile hazırlayabilecek
5

donanıma sahip olmahdır. Sabit protezler için kullanılacak tüm meta1 alt yapılar lazer metal

sinterizasyonu yoluyla üretilmelidi r. Bu işlemde kullanılan metal tozuna ait belgeler gerektiğinde

istenecaktif. 'füm sabit protez işleri daylı (güdüklü) olarak ve ortalama değer artikülatöründe

gerçekleştirilecektir. Laboratuar istenildiği takdirde CAD-CAM sistemi ile metal veya zirkonyum esaslı

bloktaıı kazıma metodu ile de alt yapılar üretebilmelidir.
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ücretsiz yapmakla yükümlüdür,

5.2.16-Gelen işlerde cilah yüzey ler eksiksiz olarak haz ırlanmalı(protezlerde kenar yüzeyler1

yuvarlatılmalı, frenulumlar ölçüye göre açılmalıdır) ve protezlerde pörözite olmamalrdır

(, .l7-Tüm hareketli protezlerde ve kron köprüler de hekimin dizimi kontrol etmeSr ve gerektiğinde

düzeltmeler yapabilmesi açrsından provalarda modeller a(ikülatöre bağlı olarak teslim edilecektir.

5.2.18-İmplantüstü sabit ve hareketli protezl erin yapımında; uygulama için gerekli implant üst yapı

parçaları (analog, abutment, transfer cop ingler vb.) hastarıemizde hali hazırda 22 f sözleşmesi ile

.vaplmlna devam eden implant lirmalarından yüklenici firma tarafindan temin edilece k, uygulamanın

cenahi aşamal arl sonrasl protez aşamaslna geçışte temin edilen implant parçaları ile ilgili bütün

sorumluluk (kayıp olma, deforme olma, yanlış uygulama vb.) yüklenici firmada olaçaktır

HekinliğiA.D
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5.2.3_iskelet dökümünde kullanılacak metal alaşımlar, seramik ve geliştirilmiş akrilik tozlan diŞ

hekimliği kullanrmına yönelik olacak ve kesinlikle insan sağlığlna zararlı maddeler içermeyecektir,

5.2.4-Metal Ve estetik materyallerin orijinal prospektüsleri, TİTUBB kayıtlan, satln allndlğı firmalar ve

fatural arı istendi ği zaman \br az edil ecektir.

s.2.s-Protez kaide akriliği TiTUBB kayıtlı olacak ve hekim talebine göre damarlı ya da damarsız

seçenekleri olacaktır. Akrilik kaide yapımında kullanılacak akril tozu ve likiti ytiksek mekanik, fizikse1,

biyolojik ve estetik özelliklere sahip olmah ve alerj ik reaksiyona yol açmamahdır.Bu malzemelerin

riruss kayıtları, satln allndığı firmalar ve faturaları istendiği zaman ibraz edilecektir.

5.2.6_Akrilik bitim işterinin çeşitli aşamalarında kullanılan pembe mum, bas plak vb. diğer

malzemelerinin de T1TUBB kayıtlı olduklarına dair belgeler sözleşme sırasında sunulacaktır,

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

kaynatma cihazlarını kullanmalıdır.

5.i.8_Hareketli protezlerde kullanılacak olan yapay dişler laboratuar tarafindan karşılanacaktır,

Kullaıılacak yapay dişler ihale komisyonuna ibraz edilecektir,

5.2.9-Çekirdek metaller kesinlikle 'Berilyum', 'Cadmium' veya 'Nikel' elementlerini içermemelidir,

Kütlece%0,1,denbüyükolanherelementprospektüStedeklareedilecektir.
5.2.10_iskelet döküm metalleri en az "/o55,65 Kobalt, %20_30 Krom, Vo2-5 Silisyum içerecektir,Kron-

köprii döküm metalleri en az Yo60_70 Kobalt, %20_30 Kıom, Vo2_5 Silisyum içerecektir, Her iki metal

türünde de karbon oranı %0,5,i geçmeyecektir. Bu ttiır protezlerin yapımlarında kullanılan cr_co

alaşımları ile ilgili CE. lSO ve TSE, TiTUBB belgeleri buliınan metaller kullanılmalıdir, istendiği

zaman yüklenici fiıma idareye bu malzemelerin satm allndığl firma iaturalarını ibraz edecektir

5.2.1l-Döküm, tesviye ve kumlama işlemleri modern teknik ve usullerle yapılacaktır,

5.2.12-Dişhekimlerinceplanlamasıyapılankronköprüprotezler,planlamadAhilindeveeksiksizolarak
yapılacaktır. planlamada değişiklik yuprı.arrnrn zorunlu olduğu duıumlarda ve özel işlem gerektiren

dökümlerde. değişiklik mutlaka hekime danışıldıktan ve hekim onayt alındıktan soma

gerçekleştirilecektir.
5.2.13-Dişhekiminingerekligördüğüvakalarda(sosyalendikasyon)şahsikaşıkvekaideplağı
yüklenici fima tarafından t*,,].au }apılacakır. Akilik protezler için bireysel kaşık ve kaide plağı

yüklenici firma tarafindan hazırlanacaktır. Kaide plağı için soğuk akril ya da ıŞınla Polimerize olan akril

kullanılacaktır.
5.2.14-Hekimisteğinebağlıolarakiskeletdökümprotezleraradakalantekdişlerüzerinehastanmdiş
rengineuygungeliştirilmişakrilik(faset)konularakbitmişhaldehastanemizetransferedilecektir.Firma
bu İşle-le. için herhangi bir ilave ücret talep etmeyecektir,

5.2.15.Dişdizimleritıi.,"ıı.u.uıı,,u.-.yg*yapılacak,hekiminözelistekleriistekfişindeyazılı
olduğuşekildegerçekleştirilecektir.Yüklenicifirmateslimaşamaslndauygunluğukabuledilmeyen
protezlerihastavehekimtarafindankabulünüsağlayıncayakadaryenilemedahilgereklibütiınişlemleri



5.2.19_İmplant üstü kron köprü protezlerinin metal alt yapıları diıek lazer metal sinterizasyonu yoluyla

üretilecektir.

5.2.20_İmplant üstü kon_köprü döküm protezlerin yapımında; çahşma modelinin elde edilmesi

aşamasında analogların etrafina silikon esaslı gingiva maskı uygulanmalıdır, abutmentlerin paralelliği

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

yeterli teknisyenlerce sağlanmalıdır.
5.2.2l A<lams ve Damla kroşelerin tutucu klsımlannın hasta dİş etİne gelecek kısımlarında retansİyon

amaçlı 2 mm derinliğinde model iizerinde kazıma yapılacaktır.

5.2.22 Kroşelerin Oklüzyon bölge geçişlerinde yükseklik olmaması sağlanacaktlr.

5.2.23 Akrilik içerisinde kalan kroşe ayakları en az 1ki kez biikülecek ve 1,5 cm den daha kısa

o1mayacaktır.

5.2.24 Vestibül arklan kronun "Ekvator hattlndan" geçecek, tüm dişlere temas edecek Ve tam paralel

olarak seyredecektir. "U" bükümleri Canin dişilerinin 1/3 büyiiklüğünde diş etini 1 mm altından geÇecek

ve boyutları birbirlerinin aynı o1acaktır.

5.2,25 "Zenberek"bükümününde 0,5 kahnlığında tel kullanılacak, hekimin isteği doğrultusunda aÇık

yada kapah şekilde büküleeck, yuvalarında rahat hareket ettikleri kontrol edilecektir.

5.2.26 ,.ortodontik Vida"gerektiren apareylerde hekimin planlandığı şekilde vida yerleştirilecek, pastik

koruyucu kısımlarından tamamgn anndırılacak ve vidanln çahştığı konhol edilerek teslimat

gerçekleştiri lecektir.

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" ,"Retraktör" ,"ok Kroşe"

..,Kancalı Vestibül Arkı,, , "Aktif Lingual Kroşe" gibi her ttirlü "Modifiye" tel biikümlerini

gerçekleştirecektir.

5.2.29 Apareyler_Tek çeneyi ilgilendiren ve _iki çeneyi ilgilendiren Apareyler (Aktivatör ,

Twimblok vs.) olmak üzre iki şekilde değerlendirilecek ve iki aparey olarak ödenecektir.

5.2.30 Hekimin talebi doğrultusunda gerekirse ölçü için kişisel kaşık ve akrilik kaide ile ortodontik veYa

pedodontik model ölçüsü hazırlamak zorunludur,

5.2.31 Yüklenici tarafindan merkezimize ait işlerin yapım işelerinde kullanılacak ortodontik tel ,yay,

bant .veren gibi aparatlar hasta tarafından temin edilecektir,

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

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

iStenmey9cektir.
5.2.33 Ortodontik vidalar (verenler) hasta tarafindan karşılanacaktır,

5.2,34Kurumlarlmızdaortododontikapareyleringarantisüreleri3ayolup,yiiklenicifirmabusüre
içerisinde tamir veya yenileme gerektirecek her türlü işlemi ücretsiz karşılayacaktır,

5.3-İşlerin Teslim Alınmasına İlişkin Esaslar

5.3.1. Yüklenici firmanrn teslim aldığı iş ve işlemler:

-Geçici kron yapıml en geç 2(iki) iş günü içerisinde,

_Hareketli protez akilik kırık, çatlak tamiri, diş ilavesien geç 2(iki) iş giinü içerisinde,

-Kroşe ilavesi en geç 3(üç) iş günü içerisinde,

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

-Gece plağı en geç 4(döı1) iş günü içerisinde,

-Yer tı-ıtucular en geç 4(dört) iş giinü içerisinde,

-Kron-köprü metalleri en geç 5(beş ) iş günü içerisinde,
Sinon DOGAi"
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-Kron-köprü seramik dentin provaları en geç 5(beş) iş giinü içerisinde,

-Seramik kronların dentin prova sonrası glaze işlemi en geç 2(iki) iş giinü içerisinde,

-Tam Seramik kronların alt yapı provaları en geç 5(beş) iş giiıırü içerisinde, üst yapı işlemleri en geÇ

5(beş) iş günü içerisinde, glaze işlemi aynı iş günü içerisinde, alt yapı olmaksızın tek tabakadan oluşan

porselen lamine, inley, onley gibi sistemlerde 6(ahı) iş giinü içerisinde,

-Teleskop Kron (Kopingli),Pivo Döküm ve Tek Parça Döküm Metal Kron gibi restorasyonlann üretimi

en geç 5(beş) iş günü içerisinde.
-İskelet protez dökümleri en geç 5(beş) iş günü içerisinde,
_Total ve parsiyel protezlerin diş dizimi 5(beş) iş giinü,şahsi kaşık aynı iş giiırıü, kaide Plağı aYnı iŞ giinü

ve akilik bitim en fazla 5(beş) iş günü olacak şekilde,
-implant üstü sabit ve hareketli protez uygulamalarında da yukarıda beliıtilen siireler geçerlidir, barlı

implant üstü protezlerde bar dökümü en geç 5(beş) iş giinü içerisinde yapllmalıdlr,

-Klinik sınavlarının yapıldığı dönemde ytiklenici firma, işlerin yukarıda belirtilen sürelerden daha önce

(en az birer gün) bitirilmesi için kolaylık sağlayacaktr.

5.3.2-Ölçü kaşıkları üzerindeki birikintiler sterilizasyon edilebilecek şekilde yüklenici fiıma elemanları

taralından temizlenecektir.Ölçıı kaşıkları kimyasal indikatörleriyle birlikte poşetlenerek sterilizasYon

ünitesine teslim edilecektir. Yüklenici firma sterilizasyon için gerekli o1an sterilizasyon rulosu, kimyasal

indikatör ve kesme makinaslnı kendi temin edecek bunun için ayrı bir ücret talep etmeyecektir,

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

5.3.4- protez tekrarı yapılan işterde de yukarıda belirtilmiş olan siireler içerisinde iş teslimi YaPılmahdır.

6-işLERiN GECİKMEsiNE vE oLUMsUzLUKLARA iı,işriN EsAsLAR
6.1_işin zamanlnda teslim edilmediği, kaybedildiği veya geciktirildiği, kalitesiz üretim yapıldığı, bu

suret]e hasta mağduriyeti ve hasta şikiyetlerinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili diş hekimi ve

protetik Diş Tedavisi A.D. Başkanı tarafindan tutanak tutularak Dekanlığın onayl ve üst yazısı ile ilgili

yüklenici fiımaya uyarı olarak iletilecektir. Bu durumda yüklenici firma hastanın uğradığı her tiirlü

zararı karşılamakla yükümlü olacaktrr.

6.2_ilgili ay içerisinde teslim edilmeyen iş sayısı ya da protez tekran saylsı, yapılan toplam iş miktarının

7o3_6 arasında olursa ilgili aya ait hak ediş bedelinin o%1'i oraıında para cezasl uygulanrr. iıgiıi ay

içerisinde teslim edilmeyen iş sayısı ya da protez tekarı sayısl, toplam yapılan toplam iş miktarının 0z6_

9,u arasında olursa ilgili aya ait hakediş bedelinin o/o2,si oranında paıa cezas1 uygulanır, iıgiıi ay

içerisinde teslim e<lilmeyen iş sayısı ya da proıez tekantoplam yapılan iş miktannın o% l0,unu geçerse

iigili aya ait hakediş bedelinin %o3,ü oranında para cezası uygulanır ve bu oranın 2 ay üst üste tekerrürü

durumunda hiçbir uyarlya gerek kalmadan 4734 sayı]tı Kamu İhale Kanununun ve 4,735 sayılı Kamu

İhale Sözleşnıeleri Kanununun ilgili hükümlerince sözleşme iptal edilerek yüklenici firmaya ait kesin

teminat gelir kaydedilir. Bu or*-la. her ay kontrol Teşkilatı tarafından hekimlerin tutmuş oldukları

ProtezGeçikmeTutanaklarl,ProtezTekrarlamaTutanaklarıveProtezKayıp
Tutanaklarıdeğerlendirilerek belirlenir ve idareye sunulur

6.3-8itirilmiş protezlerde transfer veya üretim hatalarına bağlı olarak meydana gelmiş olan

detbrmasyonlar veya uyum bozukluklan sonucu protezler ağZa takılacak durumda değilse veya bu

teknik şa(name kapsamrnda belirtilen şartlara veya hekim tarafindan yapılmış ve istek kAğıdında

beliıtilmiş planlamaya uygun değilse yüklenici firma o protezi herhangi ilave bir ücret talep etmeksizin

enilemek zorundadır. Gerekli olan diğer tiim malzemeler yiiklenici tarafından karşılanacaktır,

7-işiN yENiLENMEsiNi GEREKTIRE N KOŞULLARA iı,işriı,{ EsAsLAR

7. 1 -Hastanemiz hekimleri laboratuvar hatasına bağlı teknik ve bilimse1 seviyeye uymayan işleri (kolede

açıklık,kuronda yükseklik,re nkte uyumsuzluk vb.) geri çevirebileceklerdir, Bu durumda protez

Tekrarlama Tutanağ ı düzenlenerek işler bedelsiz o eniden yapılacaktır.
yAİ,lıl(
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7.2-Laboratuvar, işlem kayıtları n| en az 4(döıt) yıl saklamak zorundadır. Hastaya teslim edilen işlerde

4(dört) yl içerisinde oluşabilecek sorunların laborafuvar hatasmdan kaynaklandığının tespit edilmesi

durumı.inda protokol süresi sona ermiş olsa dahi yüklenici firma işlerin ücretsiz olarak yenilenmesini

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

yaparsa) hastane idaresi sonınun ortaya çıktlğı tarihte hizmet almakta olduğu firmaya garanti

kapsamında yapılması gereken işi yaptlracak ve işi yaptırdığl fiyatı (KDV düil bedel üzerinden olmat
üzere) garantiden sorumlu fiımaya fatura edecektir. Bu tür fatura edilen işlerle ilgili ödemeler en geç

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

takdirde varsa firmanın teminatlndan gerekli bedel kesilecektir. Bu konuda firma teminatl 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 bon köprü ve tek parça

döküm kron ile iskelet protez metal dökiim, total parsİyel protez akrİlİk yenİlenme ve implant üstü

protez işlemlerini de ücretsiz yapacaktır.

7.4_Garanti süresi içindeki metal dökiim hatalarından veya krrıklardan kaynakh yenileme gerektiren

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

tamamlamakla yükiimlü o1acaktır.

8-işiN TIBBi vE TEKNiK KoNTRoLüNE iLişKiN EsAsLAR
8.1-İşin Tıbbi Kontrolüne İlişkin Esaslar
8.1.1-yüklenici fiıma, işleri istenen kalitede ve sağlığa uygun olarak teslim etmekle yükümlü oluP, bu

koıruda gerekli tedbirleri almalıdır.

8.1.2_Yüklenici firma tarailndan teslim edilen ti_im iş ve işlemlerin statik, mekanik ve biyolojik aÇıdan

bilimscl kriter]ere uygunluğunu ilgili klinik hekimi onaylayacaktır (metalin genel görünümü, balansl,

uyumu. mezio-distal ve oklüzal mesafenin yeterliliği, metal alt yapı ile estetik üst yaPlnın birleŞiminin

uygunluğu. kapanış, renk uyumu, estetik görtinümü ve anatomik yapıya uygunluğu, bitmiş iskelet

dökümterinin model ve ağız içindeki uyumu, protezlerin planlamaya uygun olup olmadığı, diş diziminin

anatomik kurallara göre yapıllp yapllmadığı, protez kenarlarının uygunluğu, cilalı yüzeylerin uygunluğu

vb.). Hekimlerin uygun bulmadığı işleri ilgili firma yeniden yapacaktlr.Fakat aynı hekimin mükener

taleplerinde ve yüklenicinin idareye başvurusu halinde kontrol teşkilah yenilenme talebini

değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde geciktirilmeksizin yerine getirilecektir.

8.1.3_Yüklenici firma personelin, hekim ve hastaların çapraz enfeksiyonlardan korunmalarını sağlamak

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

yeterli donanıma. laboratuvar elemanlarl ise bu konuda gerekli bilgiye sahip olacaktır,yüklenici firma

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

),ükümlüdür.'s.ı.+_iıgiıi 
firma bu amaçla bünyesinde ayrı bir birim oluşturacak, gerek bu birimlerden gerekse

fiımadan hastanemize transferi gerçekleştirilen işlerden hizmet idare taraflndan uygun görüldüğü

takdirdekontrol teşkilatı tarafindan belli periyotlarda numuneler alınarak "bu işlem ile ilgili kurumlarda"

analizlerigerçekleştirilecektir.Analizbedelleriyüklenicifirmatarafindankarşılanacaktır.
8.1.S_yüklenici firma hiçbir şekilde alt yiiklenici kullanarak protez yapım işlerini yaptıramaz,yüklenici

1lrmanın alt yüklenici firma kullanmaslnın tespiti halinde sözleşmesi derhal feshedilir.

8.2. İşin Teknik Kontrolüne İtişkin Esaslar

8.2.1_Hastanemiz idaresi tarafinjan oluşturulan "Kontrol Teşkilatı" yüklenici firmaları, baŞta ürettikleri

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

olmaları yönünden yerinde görerek değerlendirecektir.
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8.2.2_1,aboratuvar tarafindan yapılan işlerden bu teşkilat tarafindan gerek duyulması halİnde; belİrlİ

aralıklıırda rastgele o1arak seçilecek numuneler, kullanılan metal ve estetik materyallerin kalitesi, yaPaY

dişlerin seıllik dereceleri, akilik kaide materyallerinin kalitesi ve sağlığa uygunluğu açısından ilgili

merkezlerde metalürjik testlere tabi tutulabilecektir. İnsan sağhğına zaraIh herhangi bir materyalin

kullanıldığının tespiti halinde sözleşmede cezai velveya fesih prosedürleri uygulanacak ayrıca gerekli

görülen işler yenilenecek ve klinik hizmet bedelleri giincel SUT tarifesi üzerinden ilgili laboratuvar

tarallndan karşılanacaktır.
8.2.3-Bu testlerde yüklenici fiımanın kullanmayı taahhüt ettiği çekirdek metallerin prospektüslerindeki

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

%20.den fazla bulunan bütiin elementler ambalaj etiketi iizerinde belirtilen değerin %2,0'sinden (kütle

fiaksiyonu) fazla sapmayacaktır. Kütlece %1,0 - %20,0 arasındaki elementler ise bildirilen değerin

%1,O'inden (kütle iraksiyonu) düa fazla sapma göstermeyecektir. Herhangi bir katkl maddenin veya

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

prosediirleri uygulanacaktır.

8.2.4_yüklenici fiıma idarenin izni olmadan malzeme ve metal değişikliğini yapamayacaktır. DeğiŞiklik

yapılması durumunda kullanılacak yeni materyalin orijinallik belgesini, prospektüs ve TiTuBB

kayıtlarını idareye ibraz edecektir.

8.i.5_yapılacak test işlemlerine ilişkin her türlü gider yi,iklenici firma tarafından karşllanacaktır

g_HuKuKi soRUMLULuK vE ANLAşMA2LIKLARJN çÖzÜııvınsiNp İLİşKİN

ESASLAR
9.l_Hastane yönetimi ile mutabık olunan ihale mevzuatında tanımlanmlş mücbir sebepler dışlnda

laboratuvar, teknik şartnamede belirtenen hükümlere aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz,

9.2_sözleşme süresince 2(iki)aylık olarak kontrol Teşkilah tarafindan yapılan denetleme ve

değerlendirmelerin neticeleri gerekçeli raporu ile birlikte Dekanhğa bildirilecektir, Hastane yönetimi

uygun görciüğü takdirde hataların giderilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak üzeıe yiiklenici firmaya

hatanın türüne göre bir süre tanlyacaktrr. Belirlenen süre içerisinde gerekli düzenlemelerin

yapllmadığınln veya düzeltilse bile aynı hataların tekarlandığının Hastane yönetimi taralından tespit

edi]mesi durumunda sözleşmenin cezavelveya fesih hükümleri uygulanacaktır,

9.3_Yüklenici firmaya bağh laboratuvarlarda yüklenicinin sorumluluğunda olan hizmetlerden dolayı

meydana gelebilecek tüm tlbbi ve hukuki durumların muhatabı firmanın kendisi olacaktır, yine aynl

sebeplerle üçüncü şahıslar veya diğer resmi merciler tarafindan Dekan_lığı müatap alarak hastane

yonetimi aleyhine hukuki işlem başiatılması durumunda ma}ıkeme giderleri, vekalet ücreti ve ihtilafin

sulh yoluyla çözülmesi de dihil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere idarenin bu hususta uğrayacağl

her türlü nıasraf yüklenici firma tarafindan karşılanacaktır

YÜKLENiCİ FİRMA YUKARIDA BELİRTiLEN TEKNiK ŞARTNAME HÜKÜMLERiNE

UYMAKZORUNDADIR,TEKNİKŞARTNAMEMADDELERiNDENHERHANGiBiRiNE

UYMADIĞI TUTANAKLA TESPiT EDiLDİĞiNDE i»lni şlnrNAMENİN CEZALAR VE

sözLEşMENiN FESHİ MADDEsİ uyGuLANIR,

0İ
ı,,ıhel 65eş

np 1c

10


