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Omur Katalog No: EM-4270
I. Aspiratorlu ekskavator- sag: 1 adet
2. Aspiratorlu ekskavator- sol: 1 adet
Omar Katalog No: EM-4271
3. Aspiratorlu duckbill elevator: 2 adet
Omur Katalog No: EM-4273
. Aspiratorlu Rosen bigak 60o ? 2.5 mm: 2 adet
Omur Katalog No: EM-4274
5. Aspiratorlu ucgen bigak: 1 adet
Omur Katalog No: EM-4282
Omur Katalog No: EM-4279
3. Aspiratorlu ay bigak: 1 adet
1. Aspiratorlu pik: 2 adet
Omar Katalog No: EM-4277
Aspiratorlu 0.5mm yuvarlak prob: 1 adet
Omar Katalog No: EM-4281
Omur Katalog No: EM-4280
Aspirator konnektoru: 2 adet
Omur Katalog No: EM-2483
0. Mikro set saklama kutusu: 1 adet
Omar online Katalog No: EM-4280
1. Endoskopik mikro set saklama kutusu: 1 adet
2. Duckbill elevator bigak: 1 adet
Omur Katalog No: EM-21 10
Omur Katalog No: EM-2112
3. Duckbill elevator- geni§: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2113
4. Duckbill elevator-ince: 1 adet
5. Duckbill elevator-kucuk: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2119
Omur Katalog No: EM-2115
16. Stapes elevatoru: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2117
7. Insizyon bigagt: 1 adet
Omur Katalog No: EM-21 18
8. Zar elevatoru ? genia: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2120
9. Zar elevator0 ? orta: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2121
0. Zar elevatorU ? ince: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2122
1. Annulus elevatoru: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2105
2. Agdl elevator-15o: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2106
3. Agtlt elevator-20o: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2107
4. At ili elevator-10o: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2108
5. Cup elevator: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2130
6. Qift tarafli kuret-buyuk: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2133
7. Qift tarafli kuret-orta: I adet
Omar Katalog No: EM-2135
8. Qift tarafli kuret-kuguk: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2217
9. Rosen bigak 60o-genii: I adet
Omar Katalog No: EM-2219
0. Rosen bigak 60o-ince: I adet
Omur Katalog No: EM-2202
1. Plester bigak- buyuk: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2203
2. Plester bigak- kuguk: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2225
3. Ekskavator-sag: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2226
4. Ekskavator-sol: I adet
Omar Katalog No: EM-2229
5. Duz ekskavator-90o: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2231
6. Fisch ekskavator-sol: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2232
7. Fisch ekskavator-sag: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2001
8. Aglh pik 1.0mm: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2002
9. Agili pik 1.5mm: 1 adet
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10. Açili p1k 0.3mm: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2004
Ii. Açili p1k 0.7mm: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2006
12. Açili pik 0.6mm: 1 adet
OmQr Katalog No: EM-2007
13. Acih p1k 1.4mm: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2008
14. Açili p1k 0.8mm: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2009
15. Duz p1k: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2010
16.. EimIi pik-keskin: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2022
17. Eimli pik? kunt: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2023
16. EimIi p1k? 0.6mm: 1 adet
OmurKatalog No: EM-2024
19. Timpanoplasti piki ? dUz: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2029
50. Timpanoplasti piki? 1mm 25o: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2030
51. Obtuse p1k 1.5 mm, 45o: I adet
Omar Katalog No: EM-2031
• 52. Obtuse pik 1.0 mm, 45o: I adet
Omar Katalog No: EM-2032
53. Pik 0.7 mm, 450: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2033
34. Pik 0.5 mm, 45o: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2034
55. Pik 0.3 mm, 45o: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2037
56. Pik 1.5 mm, 200:1 adet
OmUr Katalog No: EM-2035
37. Fenestra hook 1mm,25o: I adet
Omar Katalog No: EM-2040
58. Fenestra hook 1mm,45o: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2041
59. Fenestra hook 1mm,90o: I adet
Omar Katalog No: EM-2042
30. Fenestra hook 0.6mm,90o: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2043
51. Footplate hook anterior 0.3mm,20o: I adet
Omar Katalog No: EM-2050
32. Footplate hook anterior 0.5mm,20o: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2051
33. Footplate hook posterior 0.3mm,20o: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2052
34. Footplate hook posterior 0.5mm,20o: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2053
35. Hook 0.3mm,90o: I adet
OmurKatalog No: EM-2080
Omar Katalog No: EM-2081
56. Hook 0.5mm,90o: 1 adet
Hook
0.6mm:
1
adet
OmUr
Katalog No: EM-2085
37.
S. Hook 0.3mm,30o: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2067
39. Hook 0.4mm: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2088
10. Taban atçum aleti- duz: I adet
Omar Katalog No: EM-2310
Omar Katalog No: EM-2318
• 11. Taban olçUm aleti- acili: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2557
12. Mikromakas 3.8 mm, duz: 2 adet
13. Mikromakas 3.8 mm, saga açili: I adet
Omar Katalog No: EM-2559
Omar Katalog No: EM-2556
14. Mikromakas 3.8 mm, sola açiti: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2549
15. Mikromakas 3.8 mm, yukari açili: I adet
Omar Katalog No: EM-2548
76. Fish krura makasi, 3.0 mm saga açili: 1 adet
17. Fish krura makasi, 3.0 mm sola açili: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2547
Omar Katalog No: EM-2553
• 18. Fish krurotomi makasi: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2555
19. Matleus nipper kQçUk-alt: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2554
30. Malleus nipper bUyuk-alt: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2526
31. Malleus nipper kQçuk-ust: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2525
32. Malleus nipper bUyuk-ust: I adet
OmurKatalog No: EM-2580
33. Alligator forceps 3mm duz: 3 adet
Omar Katalog No: EM-2581
34. Alligator forceps 3mm sola açili: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2582
35. AlligatOr forceps 3mm saga açil': 1 adet
Omar Katalog No: EM-2583
36. Alligator forceps 3mm aaOi açili: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2584
37. Alligator forceps 3mm yukari açili: I adet
Omar Katalog No: EM-2510
38. Alligator forceps 3.8mm dUz: 3 adet
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Alligator forceps 3.8mm aai açili: 1 adet
Omur Katalog No: EM-2513
Alligator forceps 3.8mm yukari açili: I adet
Omar Katalog No: EM-2514
Alligator forceps 5.5mm duz: 3 adet
Omar Katalog No: EM-2515
Cup forceps 4.8mm, duz: 2 adet
Omar Katalog No: EM-2501
Cup forceps 4.0mm, saga açili: I adet
Omar Katalog No: EM-2502
Cup forceps 4.0mm, sola açili: I adet
Omar Katalog No: EM-2503
Cup forceps 4.0mm, yukari açili: 1 adet
Omar Katalog No: EM-2504
Cup forceps 4.0mm, aai açili: I adet
Omar Katalog No: EM-2505
Alligator forcepsler için saklama kutusu
Omür Katalog No: EM-2542
Fergusson aspirator 1.2mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1138
Fergusson aspirator 18mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1139
Fergusson-Frazier aspirator 2.0mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1120
Fergusson-Frazier aspiratOr 2.3mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1121
Fergusson-Frazier aspirator 2.8mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1122
Fergusson-Frazier aspirator 3.0mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1123
Fergusson-Frazier aspiratOr 3.5mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1124
Fergusson-Frazier aspirator 4mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1125
Aspirator konnektOru: I adet
Omar Katalog No: 0-1165
Aspirator ucu 0.5mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1166
Aspirator ucu 0.7mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1167
OmUrKatalog No: 0-1168
Aspirator ucu 1.0mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1169
Aspirator ucu 1.3mm: 1 adet
AspiratOr ucu 1.8mm: 1 adet
OmUrKatalog No: 0-1174
Aspirator ucu 2.0mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1175
Aspirator ucu 2.5mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1176
Bayonet forceps 145mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-11256
RetraktOr 2x2 11 cm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1230
RetraktOr 30 13cm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1233
RetraktOr- eklemli: I adet
Omar Katalog No: EM-2572
Raspa 19 cm?duz: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1095
Septal elevator 18.5 cm: I adet
Omar Katalog No: 0-1098
Qekiç 250g,19cm: I adet
Omar Katalog No: 0-1099
Gu] 3mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1070
Guj 5mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1071
Buon kureti 1.5 mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1001
Buon kureti 2.0 mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1002
Buon kUreti 2.5 mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1003
Buon kureti 3.3 mm: 1 adet
Omar Katalog No: 0-1004
Kulak spekulumu Hartmann 1.8mm: 1 adet Bahadir Katalog No: A 251.05
Kulak spekulumu Hartmann 3.2mm: 1 adet Bahadir Katalog No: A 251.06
Kulak spekulumu Hartmann 4.6mm: 1 adet Bahadir Katalog No: A 251.07
Kulak spekulumu Toynbee 4.0 mm: 1 adet Bahadir Katalog No: A 252.01
Kulak spekulumu Toynbee 5.5mm: 1 adet Bahadir Katalog No: A 252.02
Kulak spekulumu Toynbee 7.0 mm: 1 adet Bahadir Katalog No: A 252.03
Hartmann nazal spekulum: 1 adet Omar Katalog No: R-2960
Omar Katalog No: R-2711
Adson 1x2 12 cm: 1 adet
Adson disiz 12 cm: 1 adet
Omar Katalog No: R-2713
çamair klempi 110 mm: 2 adet OmUr Katalog No: SC-41 95
Bisturi sapi: 1 adet Omar Katalog No: SC-4173
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Mosquito kiemp: I adet Omor Katalog No: SC4192
yen pres: I adet OmUr Katalog No: EM-2407
Omur Katalog No: SC-4015
Makas - tungsten carbide, eri-keskin: I adet
Makas -tungsten carbide, eri-kunt: 1 adet
OmUr Katalog No: SC-4016
PortegU tungsten carbide 13cm: 1 adet
Omur Katalog No: SC-4130
Portegu tungsten carbide 15cm: 1 adet
Omur Katalog No: SC-4150
iptik makasi 14.5 cm. keskin/kunt duz: 1 adet
Bahadir Katalog No: C 312.03
Iplik makasi 14.5 cm. keskin/kunt eri: 1 adet
Bahadir Katalog No: C 311.03
Langenbeck Ekartar 35x8mm: I adet
Bahadir Katalog No: K 452.03
Langenbeck Ekartor 24x6mm: 1 adet
Bahadir Katalog No: K 202.01
Cerrahi tas 160cc: 1 adet
Bahadir Katalog No: Y 904.02
Cerrahi kadeh 20cc: 1 adet
Bahadir Katatog No: Y 904.00
Cerrahi konteynir: 1 adet
Bahadir Katalog No: Y 310.13
Cerrahi sepet: 1 adet
Bahadir Katalog No: V 390.05
Sit ikon mat 1 adet
Bahadir Katalog No: Y 851.00

. :.

..

ERRAHI ALET TEKNIK $ARTF4AMESI

..

iENEL TEKNIK OZELLIKLER;
Cerrahi Aletler, paslanmaz çetikten imal edilmi olacaktir. Imalat veya tibbi nedenler ile tamami veya bir.
ismi paslanmaz çelik diinda diOer materyallerden Uretilmi cerrahi aletterin ? teknik §artnameye cevap?
ietninde betirtilmesi zorunludur. Aksi hatde isteklinin tektifi deertertdirme diçi kalacaktir.
Maizemelerin polisaji duzgUn ye pürQzsüz otmalidir.
Cerrahi aletlertavan lambasi ye mikroskop iii altinda gOzU alacak ekilde parlayan maizemeden yaptlrnç
lmamandir.
Cerrahi aletlerin fonksiyonlari gerei butunmasi gerekenlerin diçinda keskin kenar bulunmamalidir:
Cerrahi atetlerin bacakiarina kuwet uygutandiinda ortaya çikan bQkulme direncine ye kuwet azaldiOinda
acakiarin ilk pozisyona dOnmesini salayan ?etastiki yapiya? sahip olmalidir.
Cerrahi aletlerin kesici ye tutucu çeneteri sabit ye duzgun hareket etmelidir.
Kilit mekanizmasinda bacakiari yumuçak kilitlenip kolay ayrilan aletler olmalidir.
Ektemsizterde bukulme direnci yuksek govde, fonksiyonel uc ye ergonomik sapi otan atetler olmalidir
Ekiemli aletler rahat açilip kapanabitmeti, ekiem ya da uç arizatarinda tamir editebilir olmalidir.
0. Cerrahi makastar tutuklukyapmadan rahatça acilip kapanabitmeti ye tam kapatildikiarinda etemanlarinin
ç kisimlari bir noktada birlemetidir.
1. Cerrahi makastann ye pensterin mafsaltarinda boIuk bulunmamati, yalpalama ye taçkalama olmatnaJidir.
2. Cerrahi makaslarin malsallari yumuak hareket etmeli ye ne cok siki ne de çok gevek olmalidir:
3.. Pensetlerin sabit ekiemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamati, aiz dilleri ye tirtillari aralik birakilmadan.
irbirine geçmelidir. Diç ye tirtillann aralikiari temiz olmalidir.
& Pensetlerin koltari birer yay gibi esnek otmandir. 5. Porteguter tutukiuk yapmadan rahatça açitip kapanabitmeli ye tam kapatildiktartnda aizIari birbirine
rahksiz oturmandir.
.
6. Pensler tutukiuk yapmadan rahatça aciltp kapanabitmeti ye tam kapatildikiarinda etemanlarinin aiztarj,
irbirlerine karilikli getmeli ye aratik kalmayacak §ekilde oturmalidir.
7. Buon kOretlerinin uçlari ince yapida olmali, kultanim esnasinda gOrUu fazta kapatmamati ye buonun4
rkasina rahatça geçilebitmelidir
8. Pikterin uçlari kahn ye kaba olmamati, avivasyon ye diseksiyon itemeri atravmatik otarak kotayca
apilabilmelidir. kahn ye kaba olmamati, endoskopik kutak cerrahisi yapilirken gärUCi engeltememetidir.
9. RetraktOrter kolayca açilabitmeli, açildiktan sonar sabit kalmati ye kolayca kapatitabilmelidir. Retrakthrler ,
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aoa oimaman, OOKUU tanrip etmemeHair.
0. Mikro forceps ye makastar kahn ye kaba olmamali, cerrahi sirasinda goruçü kapatmamalidir.
ikroforcepslerin uçlari dokuyu saIam bir §ekilde tutmali, mikro makaslar fazia baski uygulamadan dokuyU•:
esebitmelidir.
1. Nazal spekulumlarin kanattari ince ye gOruçe angel tekil etmeyecek ekiIde tasarlanmi§ otmalidir
2. Cerrahi Atetter korozyon testi açisindan kaynatma ye 134 derecede buharli otoklavda sterilizasyona
ayanikli olacaktir
3. lstekliler cerrahi set içerisindeki aletlerin tamamina teklif verecekierdir. Gruburi tamamina teklif vermb1en
stektiter deerlendirmeye alinmayacaktir.
4. T.C. SaOlik Bakanlii Tedavi Hizmetleri Genel MüdurIUU 01/0512005 tarih ye 15167 sayili genelge
ukumlerince teklif edilen urunlerin ihale tarihi itibari He iIaç ye Tibbi Cihaz Ulusat Bilgi Bankasinda kayitli
Imasi ye atimi yapitacak urunlerin (konteynerter, taslar, kUvetter, sitikon çimleri v.benz. haric) TITUBB 'de
aIik BakanIii tarafindan onayli otmasi gerekmektedir. Saiik Bakantiindan onaylanmj§ barkod numaralaripin
• teknik §artnameye cevap? betgesinde belirtilmesi zoruniudur. Birtek Urününün dahi onayli barkot olmamat
urumunda isteklinin teklifi reddedilecektir.
5. tstekli firma imalatci veya ithalatçi ise SaIik Bakantii ulusal bitgi bankasinda kaydinin bulunmasi
orunludur. Istekli firma yetkili satici veya bayU ise imatatçi veya ithaiatçi firma tarafindan Satik BakanIii uluSal
ilgi bankasina yetkih bayilik kaydinin yapilmiç otmasi zoruntudur.
6. !hale dokumani meyaninda verilen Cerrahi Aletlerteknik §artname ye listesinde yazili evsafi gosteren
atalog numaralari kesin evsaf belirlemek açisindan yaziimi olup, istekli Cerrahi Atet teknikçartnamesinde e
htiyac Iistemizde belirtilen evsafta ye ayni fonksiyonlari gorecek §ekilde veya dengi dier marka aletleri2.de teklif
debilir. Teklif edilen aletlerin oiçUleri istenilenden 20 cm alb aletlerde ± 1 mm , 20 cm ye UstU atetterde
mm uzuniuklarda olabitecektir. Ancak bu lark aletin ana itevini goren itevsetozeIIikIerinde,
ekit(eim,kavis,kivrim vb.) ye metal yapisinda istenitenin ayni olmak zorundadir.
7. !hale sonrasinda cerrahi aletlerin teslimi esnasinda cerrahi aletierden ilgili bOlUm uzmaninin sececei 2
det cerrahi alet korozyon testi için alinacak, hastanemiz bunyesiride TS 5172?de belirtilen buharli otoklavda:
terilizasyon ye kaynar su testlerine tabi tutulacaktir. Bu testierden olumsuz sonuç veren markalari idarerniz red
debitecektir. Teklifi red edilen firmanin itirazi durumunda ayni testlerin yapilmasi için akredite edilmi
aboratuvarlarin birine masraflari ilgiti firma tarafindan kariIanmak Uzere hastane yonetimi tarafindan gerEch
Oruiurse gOriderilecektir.
EKNIK HUSUSLARDA VERtLMESI ZORUNLU OLAN BELGELER
8. Teklif editen ye soztemeye istinaden teslim ediLecek Cerrahi Aletlerin Uretitdiöi ulkeyigosterir mençei.
eyan belgesi Uretici fabrikanin bulunduu Dike notertik ye apostil tasdikini ye noterlikçe tasdikli tercumesini
avi ekiIde teklif dosyasi içerisinde yerilecektir.
9. Cerrahi Atetlerin metal kariim oranlari ye uretimde kullanilan çeIiin uluslararasi D1N58298/2005
ormiarinda belirtilen HRC Rockwell standarttarina gore sertlik derecesi, uretici fabrika tarafindan düzertter*n
e Ureticinin bulunduu uike noterlik ye apostil tasdikterini taiyan beyani He belgelenecek ye bu beige tekiif
osyasi içerisinde veriiecektir. lstekhierin bu beyaniari ulusiararasi normtariaria kardaçtiriiacak uygunsuzluu
espit edilen beyaniara ait tekhfler deeriendirme diçi birakilacaktir.
0 Teklif edilen cerrahi atetierin artnameye uyumluiuu ye istenden ozeilikleri taiyip tai mad it istektilerin
ekhf dosyasi içerisinde verecekieri ureticinin detayti urun evsafiarini gosteren katalok ye broçurterindeki bilgiler
Ia de teyid editecektir ihaleye verilecek katolok ye brourierde tekhf edilen urunun birebir uç yapisi , uzuniuk,
bad ye metal OzeDikleri gibi detayii ozeuikierinin bulunmasi tektif edilen ürünUn teyidi açisindan zoruntudur.
D ortaminda yerilecek katotoklar arama motoriarinin olmamasi, format veya program soruniari He
arçiiaiimasi, urUnierin uç yapilarinin birebir Oiçuierde gorunmemesi gibi durumiardan dotayi kabul
dilmeyecektir. Aksi haide firmanin vermig otduu teklifin tamami red ediiecektir.
1. Konteynerler mikroorganizmalarih giriine angel olmati ye açiImadii surece en az 6 ay sterfl katmasini
aUtamalidir.
2. Itirakçi firmalar genel alet kahtesinin incetenebilmesi için numune istenebilir.11gii khnik behriedii
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ENDOSKOPIK KULAK CERRAHI SETI

urieler istekillere yazin OiIdirdtKten sonra kilnige tesum eaeceklerthr.
Isteicliler teklif ettikieri cerrahi aletlere alt bu §artname ye ekindeki ihtiyaç listesine gore hazirlayacaklari.?
k artnameye cevap? baçlikli belgeyi tekIll dosyasi içerisinde verecekierdir. Bu belgede teknik §artnam?nin
ir maddesine verilen cevap, ihtiyac listesinde belirtilen urun, kariIiöinda isteklinin verdii urunun katalog
rasi , isteklinin teklif ettii marka, urUnun adeti barkod numarasi ye detayli açiklamasi yer alacaktir(
i aaida gOsterilmiçtir) Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatali veren firmalarin tekilfieri red
H
cektirBu belgede okunmuçtur, anIaiImitir veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabuledilmeyecektirH
lilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiini açikca belirtmesi zorunludur.
no Tanimlayici UrQn Referans Katolok no Teklif edilen urun katolok no Teklif edilenMarka Urpru
amas iMiktar TekIif edilen Urüne alt Katolok sayfa no Urun barkod no
H
Yerli uretimlerde uretici firmanin, ithal urunlerde ise ithalatçi firmanin T C Sanayi ye Ticaret BakanliOl
Sonrasi Hizmet Yeterlilik Belgesi teklif dosyasi içerisinde verilecektir.
lsteklilerteklifdosyalari içinde teklif ettikieri cerrahi aletlerden garanti suresi içerisinde bozulan ,kirflah,
!yona urayan aletleri (yay ye vida deöiimi hariç) 45 gUn içerisinde yenileri He deöictirecektir.
Teklif edilecek UrUnlerin yekili saticisi oiduunu gbsteren ithal Urunlerde ithalatçi ye satici firmanih, yerli
[erde imalatçi ye satici firmanin yetkili kaydi TITUBB ?da bulunmali ye bu husus beigelendirilmelidir Ayrra
edilen UrUnlerin (konteyner ye sepetleri hariç) TITUBB. Onaylannin buIunduuna dair Internet ciktilarLtclif
ast içerisinde sunulmalidir.
lstekli firma teklif ettii marka ye urüne alt bakim sakiama ye sterilizasyon bilgilerini içeren Turkçe
mm kilavuzunu Male dosyasi içerisinde verecektir.
Istekil firmalar ihale uhdelerinde kaimasi durumunda teslim edecekieri Urunlerin verimliliöini artttrrnak
He idaremizin muyene ye kabul içlemleri sirasinda belirleyecei en az iki personele bir gun sure tie
mm oncesi ye sonrast bakim hakkinda eitim verecektir
log numaralari evsaf belirlemek 19m dQzenlenmitir.Dier marka aletier de teklif edilebilir.
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artnamesi

Set icerii açaidaki gibidir. TUrn malzerneler igin altta yer alan cerrahi alet §artnamesine uygunluk zorunludur.
I.
?.

Buon kureti 1.5 mm: 1 adet
Omur Katalog No: 0-1001
Buon kureti 2.0 mm: I adet
0mW Katalog No: 0-1002
Buon kureti 2.5 mm: 1 adet
.
Omur Katalog No: 0-1003
Alligator forceps 0.Bx6mm dUz: 1 adet
Omur Katalog No: 0-1212
AlligatOr forceps 1.Bx8mm dUz: I adet
OmurKatalogNo:0-1213
Parasentez biçai - çocuk: I adet
Omur Katalog No: 0-1051
Parasentez biçai - erikin: 1 adet
Omur Katalog No: 0-1050
Bayonet p1k, 90o aai açili: 1 adet
OmUr Katalog No: EM-4233
Bayonet p1k, aai açilt: 1 adet
Omur Katalog No: EM-4246
D.. Fergusson aspirator 1.2mm: 1 adet
OmUr Katalog No: 0-1138
Ii. Fergusson aspirator 1.8mm: 1 adet
OmurKatalog No: 0-1139
12;. Kulak spekulumu Hartmann 1.8mm: 1 adet Bahadir Katalog No: A 251.05
3. Kulak spekulumu Hartmann 3.2mm: 1 adet Bahadir Katalog No: A 251.06
14. Kulak spekulumu Hartmann 4.6mm: 1 adet Bahadir Katalog No: A 251.07
Bahadir Katalog No: Y 904.02
IS. Cerrahi tas 160cc: 1 adet
6. Iplik makasi 14.5 cm. duz: I adet Bahadir Katalog No: C 312.03
Bahadir Katalog No: V 410.04
17. Mini container I adet
Bahadir Katalog No: Y850..00
IS. Silikon mat: I adet

I

.

)ERRAHI ALET TEKNIK SARTNAMESI
3ENELTEKNIKOZELLIKLER;
I.. Cerrahi Aletier, paslanmaz çelikten imal edilmi§ olacaktir. Imalat veya tibbi nedenler lIe tamami veya bir

usmi paslanmaz çelik diinda diOer materyallerden Uretilmiç cerrahi aletlerin ? teknik çartnarneye cevap?
retninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifl deerIendirme d'i kalacaktir.
?. Malzemelermn polisaji duzgun ye pUrUzsuz olmalidir.
& Cerrahi aletler tavan lambasi ye mikroskop iciöi altinda gOzU alacak ekilde parlayan malzemeden yapilmt
)Imamalidir.
I Cerrahi aletlerin fonksiyonlari gerei bulunmasi gerekenlerin diçinda keskin kenar bulunmarnalidir.
5. Cerrahi atetlermn bacakiarina kuvvet uygulandiinda ortaya çikan bukUtrne direncine ye kuvvet azatdiOinda
)acaklarin ilk pozisyona donmesini saIayan ?elastiki yapiya? sahip olmalidir.
L Cerrahi aletlerin kesici ye tutucu çeneleri sabit ye dUzgun hareket etmelidir.
F. Kilit mekanizmastnda bacaklari yumuak kititlenip kolay ayrilan aletler otmalidir.
3. Eklemsizierde, bukulme direnci yUksek gOvde, fonksiyonel uç ye ergonomik sapi olan aletler olmalidir..
). Ektemli aletter rahat açitip kapanabilmeli, eklem ya da uç arizalaririda tamir edilebitir olmalidir.
10. Cerrahi makaslar tutukiuk yapmadan rahatca açilip kapanabilmeli ye tarn kapatildiklarinda elemanlarinin
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Ilk' 7CRIC An;

RAiDMflflTflRfli QTi (kill AV rlrpDnuiei Ir'IKI\

iç Kisimlart bir noKtaaa btrIemetiUtr.
1. Cerrahi makaslarin ye penslerin mafsallarinda boIuk bulunmamali, yalpalama ye IaçkaIama olmamatidir.
2. Cerrahi makaslarin mafsaltari yumuak hareket etmeli ye ne çok siki ne de çok gevek olmalidir.
3. Pensetlerin sabit ekiemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamali, aöiz dilleri ye tirtillari aralik birakitmadan
urbirine gecmelidir. Di ye tirtiltarin aralikiari temiz olmalidir
4. Pensetlerin kollari birer yay gibi esnek otmalidir.
5. PortegUter tutukiuk yapmadan rahatça açilip kapanabitmeli ye tam kapatildiktartnda atzIari birbirin.e
traltksiz oturmalidir.
6. Penster tutu ktukyapmadan rahatça açilip kapanabilmeli ye tam kapattldiktarinda elemantarinin aizIan
irbirterine karitikIi getmeli ye aralik kalmayacak §ekitde oturmalidir.
.
7 Buon kuretlerinin uçlari ince yapida olmati kutlanim esnasinda goruçu fazia kapatmamah ye buçonun
irkasina rahatça geçilebitmeltdtr.
S. Pikterin uçtari kahn ye kaba otmamali, avivasyon ye diseksiyon iIemIeri atravmatik olarak kolayca H
'apitabilmelidir. kahn ye kaba olmamalt, endoskopik kulak cerrahisi yaptlirken gOrüü engellememelidir.
9 Retraktorler kolayca açitabtlmeli, açildiktan sonar sabit kalmati ye kolayca kapatitabilmehdtr. Retraktorler
aba olmamali, dokuyu tahrip etmemelidir.
0. Mikro forceps ye makaslar kahn ye kaba olmamali, cerrahi sirasinda gorUU kapatmamahidir....
Rikroforcepslerin uçtari dokuyu salam bir çekilde tutmahi, mikro makaslar fazia baski .uygulamadan dokuyuH
.
:esebitmelidir.
.
1. Nazal spekulumlarin kanatlari ince ye gdrUçe engel tekiI etmeyecekekitde tasarlanmiç olmandir
2. Cerrahi Aletler korozyon testi açtsindan kaynatma ye 134 derecede buharhi otoklavda sterilizasyona
Iayanikhi otacakttr.
.
3. istekliler cerrahi set içerisindeki aletterin tamamina tekhif verecekierdir. Grubun tamamina teklif vermeyen
;tekliler deerlendirmeye alinmayacaktir.
4. T.C. SaItk BakanIit Tedavi Hizmetleri Genel MudurIUU 01/05/2008 tarih ye 15167 sayihi genetg4
ukumlerince tekhif edilen urunlerin Male tarihi itibari ile hlac ye Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasinda kayithi
Imast ye ahimt yapitacak urUnterin (konteynerter , taslar kuvetler, sihikon çimleri v.benz. hariç) TITUBB 'de
aöltk BakanIii tarafindan onaylt otmast gerekmektedir. SaOhik Bakanliindan onaylanmtç barkod numara!arrnin
teknik §artnameye cevap? belgesinde belirtilmesi zorunludur. Birtek urunUnun dahi onaylt barkot oImamai
lurumunda istektinin tektifi reddedilecektir.
:5. Istekli firma imalatçt veya ithatatçi ise Salik BakanliOt ulusal bilgi bankasinda kaydtntn bulunmasi
orunludur tstekli firma yetkili satici veya bayu ise imatatçi yeya ithatatçi firma tarafindan Sattk Bakanligii ulusal
ilgi bankasina yetkili bayihik kaydinin yaptlmt olmasi zorunhudur.
:6; Ihale doku man i meyaninda yerilen Cerrahi Atetter teknik çartname ye tistesinde yazili evsaft gosteren
atatog numaralart kesin evsaf betirlemek açisindan yazilmi otup, istekli Cerrahi Atet teknik artnamesinde ye
itiyaç histemizde belirtiten evsafta ye ayni fonksiyonlart gorecek §ekilde yeya dengi dier marka aletteri de: tekhif
ebitir. Tektif edilen aletterin olçuleri istenitenden 20 cm atti aletterde ± 1 mm , 20 cm ye UstU aletlerde +
mm uzunlukiarda olabilecektir. Ancak bu fark atetin ana iIevini goren iIeysel ozeltikterinde,
ekiI(eim,kavis,kiyrim vb.) ye metal yapisinda istenitenin ayni olmak zorundadir.
.7. Ihale sonrasinda cerrahi aletlerin teslimi esnasinda cerrahi atetlerden ilgili bOlum uzmaninin seçecei 2.
det cerrahi atet korozyon testi i gin alinacak, hastanemiz bUnyesmnde TS 51 72?de belirtilen buharhi otoklaida
teritizasyon ye kaynar su testterine tabi tutulacaktir. Bu testlerden otumsuz sonuç veren markalart idareniiz red
!debilecektir. Tektift red editen firmanin itirazi durumunda aynt testherin yapitmasi icin akredite edilmig.
iboratuvarlarin birine masraflari itgiti firma tarafindan karilanmak Uzere hastane yonetimi tarafindan gerekii.
OrUlurse gOnderilecektmr.
EKNhK HUSUSLARDA VERILMESh ZORUNLU OLAN BELGELER
8. Teklif edilen ye sozhemeye istinaden teshim edilecek Cerrahi Aletlermn uretildii Ulkeyi gosterir men$i.:.
eyan belgesi Uretici fabrikanin bulunduu (lIke noterhik ye apostil tasdikini ye noterlikçe tasdikli tercUm:esini
ayi ekihde tekhif dosyasi içerisinde verihecektir.
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9. Cerrahi Aletierin metal kariim oranlari ye Uretimde kullanilan çeliin uluslararasi D1N58298/2005
iormlarinda belirtilen HRC Rockwell standartiarina gore sertlik derecesi, uretici fabrika tarafindan dozenlenen
e üreticiniri bulunduu Ulke noterlik ye apostil tasdikierini taiyan beyani He belgelenecek ye bu beige teklif
• Iosyasi içerisinde veriiecektir. lsteklilerin bu beyaniari uluslararasi normiarlarla karilatiriIacak uygunsuziuu
espit edilen beyanlara ait teklifler deerIendirme dii birakilacaktir .30. Teklif edilen cerrahi aletlerin
artnameye uyumluIuu ye istenilen ozellikieri taiytp taimadii istekilierin teklif dosyasi içerisinde verecelcieri
)reticinin detayli urün evsaflarini gosteren katalok ye brourlerindeki bilgiler He de teyid edilecektir .ihaleye
terilecek katolok ye broUrIerde teklif edilen ürQnQn birebir uç yapisi , uzunluk, ebad ye metal Ozellikieri gibi
tetayli ozellikierinin bulunmasi tekIiI edilen urunun teyidi açistndan zoruniudur. CD ortaminda verilecek
catolokiar arama motorlarinin olmamasi, format veya program sorunlari He karilailmasi, urUnierin uc
rapilarinin birebir olçulerde gorunmemesi gibi durumlardan dolayi kabul edilmeyecektir. Aksi halde firmanin
H ermi olduu teklifin tamami red ediiecektir.
31. Konteynerler mikroorganizmalarin giriine engel olmali ye açilmadii sürece en az 6 ay steril kalmasini
alarnalidir.
32. ltirakçi firmalar gene] alet kalitesinin incelenebilmesi 19m numune istenebilir.IIgiIi kiinik beIirledii
iumuneler istekillere yazili bildirdikten sonra klmnie teslim edecekierdir.
lstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere alt bu §artname ye ekirtdeki ihtiyaç listesine gOre haztrlayacakIai ?
I 43
eknik artnameye cevap? baçlikli belgeyi teklif dosyasi içerisinde verecekierdir. Bu belgede:teknik §artrlamenin
ierbir maddesine verilen cevap ihtiyaç listesinde belirtilen urun, kariliinda isteklinin verdii urunun katalog
iumarasi , isteklinin teklif ettii marka, ürunun adeti, barkod numarasi ye detayli açikiamasi yer alacaktir (
)rnei açaida gOsterilmitir). Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatali veren firmalarin teklifieri red
dilecektir.Bu belgede okunmutur, anlailmitir veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir.
steklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiini açikca belirtmesi zorunludur.
3ra no Tanimlayici urun Referans Katolok no Teklif edilen ürUn katolok no Teklif edilenMarka Urun çikIamas iMiktar Teklif edilen urune ait Katolok sayfa no Urun barkod no
44. Yerh uretimlerde uretici firmanin , ithal Urunierde ise ithalatct firmanin T.C. Sanayl ye Ticaret Bakanht
H. Sab§ Sonrasi Hizmet Yeterhlik Belgesi teklif dosyasi içerisinde veriiecektir.

lsteklilerteklifdosyaian içindetekhfethkleri cerrahi aletlerden garanti suresi içerisinde bozulan :kirilan,
45
orozyona urayan aletleri (yay ye vida deimi hariç) 45 gun içerisinde yenileri He deiçtirecektir.
46. Tekhfedilecek UrUnierin yekih saticisi olduöunu gosteren, ithalUrOnlerde ithalatçi yesaticifirmanin, yqrh
irunierde imaiatçi ye satici firmanin yetkili kaydi TITUBB 9da bulunmali ye bu husus beigelendirdmehdir. Ayrica
eklif edilen UrQnlerin (konteyner ye sepetleri haric) TITUBB. Onaylarinin bulunduuna dair internet çiktdaritekif
osyasi içerismnde sunuimalidir.
1:37. lstekli firma tekhf ettii marka ye Urune ait bakim , saklama ye sterilizasyon bilgilerini içeren TUrkçe wilan!m kilavuzunu ihale dosyasi icerisinde verecektir.
•
38, istekli firmalar ihale uhdeierinde kaimasi durumunda teshm edecekieri urUnierin verimliliini arttirmak
imact lie idaremizin muyene ye kabul içiemieri strasinda beiirleyecei an az iki personeie bir gun sure lie - - cuilanim ancesi ye sonrasi bakim hakkinda eitim yerecektir.
Katolog numaralart evsaf beliriemek için duzenienmittr Dier marka aletler de teklif edilebilir.

•

•
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ADENOTONSILLEKTOM1 SET! TEKNlK ARTNAMESI
denotonsiIlektomi Seti içerii aaOidaki gibi olmalidir. Katalog numaralari evsaf bekrtmek için verilmi§ olup
yni Ozellikiercie farkli marka malzemeler de teklif edilebilir.
1-Russel -Davis Tongue Blade Size 0 (1 Adet) - Storz Katalog No:744200
1- Russel -Davis Tongue Blade Size 1 (3 Adet) - Storz Katalog No: 744201
3-Russel -Davis Tongue Blade Size 2 (3 Adet) - Storz Katalog No:744202
- Russel -Davis Tongue Blade Size 3 (3 Adel) - Storz Katalog No:744203
3- Russel -Davis Tongue Blade Size 4 (3 Adel) - Storz Katalog No:744204
3- Russel -Davis Tongue Blade Size 5 (1 Adet) - Storz Katalog No:744205
1- Herberhold Tongue Blade Size 1(3 Adet) - Storz Katalog No: 744101
3- Herberhold Tongue Blade Size 2 (3 Adet)- Stora Katalog No: 744102
)- Herberhold Tongue Blade Size 3 (3 Adel)- Storz Katalog No: 744103
10- Herberhold Tongue Blade Size 4 ( 3 Adet)- Storz Katalog No: 744104
Il-Tongue Depressor Length 17.5cm (1 Adet)- Storz Katalog No: 740014
2- Bachhaus Towel Forceps (6 Adet)- Storz Katalog No: 796011
13- Cup Medicine 100 ccm (1 Adet)- Storz Katalog No: 810810
14- Mclvor Mouth Gag (4 Adet)- Storz Katalog No: 744600
15- Blohmike Forceps (1 Adet)- Storz Katalog No: 751001
16- Metzenbaum Scissors Length 20cm (1 Adet)- Storz Katalog No: 752920
17- Yankauer Suction Tube (1 Adet) - Storz Katalog No: 755500
18- Henke Dissector (1 Adet) - Storz Katalog No: 751411
19- Schnidt Forceps (2 Adet) - Storz Katalog No: 754719
0- Dressing Forceps (1 Adet) - Storz Katalog No: 750000
21- Grunwald Nasal Dressing Forceps Bayonet(1 Adet)-Storz Katalog No:426620
22- Beckmann Adenoid Curette Size 0 (3 Adet)- Storz Katalog No: 730000
23- Beckmann Adenoid Curette Size 1 (3 Adet)- Storz Katalog No: 730001
24- Beckmann Adenoid Curette Size 2 (3 Adet)- Storz Katalog No: 730002
25- Beckmann Adenoid Curette Size 3 (3 Adet)- Storz Katalog No: 730003
26- Beckmann Adenoid Curette Size 4 (3 Adet)- Storz Katalog No: 730004
27- Nager Pillar Retractor (1 Adet)- Storz Katalog No: 746700
28- Surgical Handle Length 16.5 cm (1 Adet)- Storz Katalog No: 748000
29- Surgical Handle Length 21 cm (1 Adet)- Storz Katalog No: 748100
30- Hegar Needle Holder (1 Adet) - Storz Katalog No: 798618
31- Setteki Malzemelerin Sracai Container (1 Adet) Storz Katalog No:39360AK
Set içeriinde yer alan maizemelerin tamami aaida belirtilen Cerrahi Alet Teknik
)Imalidir.
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ALET TEKMK ?ARTNAMES1
ENEL TEKNIK OZELLIKLER;

)1 Cerrahi Aletler, paslanmaz çehkten imal edilmi§ oiacaktir. Imalat veya tibbi nedenler He tamami veya bir
:ismi pasianmaz çelik diinda dier materyallerden Qretiimi cerrahi aletlerin ? teknik artnameye cevap?
netninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde istekilnin tekilfi deOerlendirme dii kalacaktir,
• Maizemelerin pohsajr duzgUn ye puruzsUz olmalidir.
• Cerrahi aietler tavan lambasi ye mikroskop iri aitinda gözQ alacak §ekilde parlayan maizemeden yapilmi
,imamandir.
)4. Cerrahi aletierin fonksiyoniari gerei bulunmasi gerekenierin diinda keskin kenar buiunmamalidir.
• Cerrahi aletierin bacakiarina kuvvet uyguiandiinda ortaya çrkan bukUlme direncine ye kuvvet azaidiOinda
)acaklarin ilk pozisyona donmesini saiayan ?elastiki yapiya? sahip olmaitdir.
• Cerrahi aletierin kesici ye tutucu çeneleri sabit ye dQzgün hareket etmelidir,
)7. Kiht mekanizmasinda bacakiari yumuak kihtienip kolay ayrdan aietier o!mandir.
)8. Ekiemsizierde, bUkulme direnci yuksek gavde, fonksiyonel uç vs ergonomik sapi olan aletier oimaiidir.
9. Cerrahi makaslar tutuktuk yapmadan rahatça açihp kapanabiimeh vs tam kapatridikiarinda eiemaniarinin uç
•isjmiari bir noktada birIemeIidir.
o . Cerrahi makasiarin vs pensierin mafsaliarinda boIuk buiunmamah, yaipaiama vs laçkaIama oimamandir.
1 Cerrahi makaslarin mafsaliari yumuak hareket etmeh vs ne çok siki ne de çok gevçek oimalidir.
2 . Pensetlerin sabit ekiemlerinde en ufak bir yalpa buiunmamah, aiz dilleri ye tirtiliari arahk birakilmadan
irbirine geçmehdir. Di§ ye tirtillarin aralikiari temiz olmairdir.
3. Pensetierin koflari birer yay gibi esriek olmairdir.
4 Porteguler tutukiuk yapmadan rahatça açilip kapanabilmek ye tam kapatildikiarinda arziarr birbirine
iralrksrz oturmairdir.
5 . Pensier tutukiuk yapmadan rahatça açilip kapanabilmeh ye tam kapatildikiarinda eiemaniarinin aiziari
irbirierine karilrkir geimeli vs arairk kaimayacak §ekilde oturmandir.
6. Cerrahi Aletier korozyon testi açrsrndan kaynatma vs 134 derecede buharli otokiavda sterihzasyona
ayaniktr oiacaktir.
7 lstekhler cerrahi set içerisindeki aietierin tamamina teklif verecekierdir. Grubun tamamina teklif vermeyen
tekhIer deeriendirmeye alrnmayacaktir.
8. T.C. SaUk Bakanhi Tedavi Hizmetleri Genel Muduriüu 01/05/2008 tarih ye 15167 sayili genelge
ukumlerince , tekhf ediien urunlerin ihale tarihi itibari He IIac ye Tibbi Cihaz Uiusal Biigi Bankasi?nda kayitli
•lmasi ye atimi yapriacak urunierin (konteynerler, tasiar küvetier, silikon çimleri v.benz. hariç) TITUBB' de
aOtrk BakanliOr tarafindan onayli olmasi gerekmektedir. Sahk Bakanlijindan onaylanmi§ barkod numaralarinin
?khfte behrtilmesi zoruntudur. Birtek urunUnUn dahi onayh barkot oimamasi durumunda istekhnin teklifi
ddedjIecektir,
9 . stekil firma imalatçi veya ithaiatçi ise Sahk Bakanlii ulusai bilgi bankasinda kaydinin buiunmasi
oruntudur. lstelkli firma yetkili satici veya bayH ise imalatçi veya ithaiatçi firma tarafindan SaIik Bakaniii uiusal
iigi bankasina yetkili bayihk kaydinin yapilmi§ oimasr zorunludur.
0. lhale dokUmani meyaninda verulen Cerrahi Aletler teknik çartname ye listesinde yaziti evsafi gOsteren
ataiog numaraiari kesin evsaf behriemek açrsrndan yazrimr olup , istekli Cerrahi Aiet teknik §artnamesinde vs
fliyaç Iistemizde betirtiien evsafta vs ayni fonksiyonlari gorecek §ekilde veya dengi dier marka aletleri de teklif
debilir. Tekhf edilen atetlerin Otçuieri istenilenden 20 cm aiti aletierde ± 1 mm 20 cm ye üstü aletterde +
mm uzuniukiarda olabilecektir. Ancak bu fark aietin ana iievini gören iievseI Ozeflikierinde,
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EcIiçegim,Kavis,Icivrim VU.) ye metai yapisinaa istenilenin ayni olmaic zorundadir.
1 [hale sonrasinda cerrahi aletierin teslimi esnasinda cerrahi aletlerden ilgili boium uzmaninin seçecei 2 adet
srrahi alet korozyon testi i9in alinacak hastanemiz bunyesinde TS 5172?de belirtilen buharli otoklavda
Lerilizasyon ye kaynar su testlerine tabi tutulacaktir. Bu testlerden olumsuz sonuç veren markalari idaremiz red
debilecektir. Tekhfi red edilen firmanin itirazi durumunda ayni testlerin yapilmasi i9in akredite ediImi
iboratuvarlarin birine masraflari ilgili firma tarafindan karilanmak Uzere hastane yönetimi tarafindan gerekli
OrUiurse gOnderilecektir.
EKNK HUSUSLARDA VERILMESI ZORUNLU OLAN BELGELER
2 . Teklif edilen Ve sOzlemeye istinaden teslim edilecek Cerrahi Aletiermn UretiIdii ulkeyi gOsterir menei
eyan belgesi uretici fabrikanin buiunduu Uike noterlik ye apostil tasdikini t'e noterhkçe tasdikk tercUmesini
avi çekiide tekhf dosyasi içerisinde veriiecektir.
3. Cerrahi Aletlerin metal kariim oraniari Ve uretimde kuHanilan çehin uluslararasi D1N58298 standartlarina
öre serthk derecesi, uretici fabrika tarafindan duzenlenen Ve ureticinin bulunduOu Ulke noterhk ye apostfl
isdikierini taiyan beyani lie belgelenecek '/e bu beige tekhf dosyasi içerisinde verilecektir. istek!iierin bu
ayanlari uluslararasi normiariarla karitatiriIacak uygunsuziuu tespit edilen beyanlara alt tekilfier
egerlendirme dii birakiiacaktir.
4 Tekhf edilen cerrahi aletlerin §artnameye uyumluIuu Va istenilen Ozeilikieri taiyip taimadir istekillerin
kiif dosyasi içerisinde Verecekieri üreticinin detayh Urun evsaflarini gösteren katalok ye brourIerindeki bilgiler
? de teyld edilecektir .ihaleye Verilecek katolok ye broçurlerde teklif edilen ürUnün birebir uç yapisi uzuniuk
bad ye metal Ozeuikieri gibi detayir Ozelhklerinin bulunmasi tekiif edilen UrUnUn teyidi açisindan zoruniudur.
D ortaminda verilecek katolokiar arama motoriarinin oimamasi, format veya program soruniari He
3rilaiimasl, ururderin uç yapüarinin birebir oiçulerde gOrUnmemesi gibi durumiardan doiayi kabul
Jiimeyecektir. Aksi halde firmanin Vermiç oiduu tekhfin tamami red ediiecektir.
5. Konteynerier mikroorganizmalarin giriine engel olmalidir.
3 . itirakçi firmaiar genel alet kahtesmnin incelenebflmesi i9in numune istenebihr.iigili kiinik behriedii
muneier istekiiiere yazili biidirdikten sonra kIinie teshm edecekierdir.
7 . istekiiier tekhf ettikieri cerrahi aletiere ait bu çartname ye ekindeki ihtiyaç listesine gOre haziriayacaklari ?
knik §artnameye ceyap? baiikli belgeyi teklif dosyasi içerisinde verecekierdir. Bu belgede teknik §artnamenin
3rbir maddesine Verijen cevap, ihtiyaç listesinde behrtiien Urun, kariliinda istekilnin verdii ürünün kataiog
.imarasi isteklinmn teklif ettii marka, ürünUn adeti barkod numarasi Ve detayli aciklamasi yer aiacaktir
rnei aaida gOsterilmitir) . Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatali veren firmalarin teklifleri red
Jiiecektir.Bu belgede okunmutur, anlailmitir veya bu anlama gelebilecek cevapiar kabul ediimeyecektir.
tekhlerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiini acikca belirtmesi zoruniudur.
ira no Tanimlayici ürün Referans Katolok no Tekhf edilen Urün katoiok no Teklif edilenMarka Urun
?iklamas iMiktar Teklifedilen UrUne alt Katolok sayfa no UrUn barkod no

Yerli uretimlerde uretici firmanin , thai UrUnierde ise ithalatçi firmanin T,C. Sanayi Ve Ticaret BakanliOi Sati
nrasi Hizmet Yeterlilik Belgesi teklif dosyasi içerismnde yerilecektir.
isteklller teklif dosyalari içinde teklif ettikieri cerrahi aletlerden garanti suresi içerisinde bozulan , kirtlan
ozyona urayan aletleri (yay ye ylda deiçimi hariç) 45 gun içerisinde yenileri lie deçtirecektir.
Tekhf edilecek urunierin yekih saticisi oiduunu gOsteren thai Urunlerde ithalatci ye satici firmanin, yerli
inlerde imaiatçi Ve satici firmanin yetkili kaydi T1TUBB.?da bulunmali ye bu husus beigelendirilmebdir. Ayrica
hf edilen UrUnierin (konteyner ye sepetleri haric) TITUBB. Onaylarinin bulunduuna dair internet çiktiiari tekhf
syasi içerisinde sunuimalidir.
lstekh firma tekkf ettii marka ye ürüne alt bakim, sakiama ye sterihzasyon bilgilerini iceren Turkçe
lanim kilaVuzunu ilhale dosyasi içerisinde yerecektjr.
istekli firmalar ihale uhdelerinde kalmasi durumunda teslim edecekieri urunlerin Verimhhgini arttirmak
aci He idaremizin muyene ye kabul iiemleri sirasinda belirieyecei en az iki personele bir gun sure He
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ullanum bncesi ye sonrasi bakim hakkinda eitim verecektir.
Katolog numaralari evsaf belirlemek !gin Storz ye AygUn katoIouna gore duzenIenmitir.Dier marka aletlerde
.eklif edilebilir.
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TRAKEOTOMI SET! TEKN1K $ARTNAMESI
Frakeotomi Seti içerii aaudaki gibi olmalidur. Katalog numaralari evsaf belirtmek için veriImi
zelliklerde farklu marka malzemeler de teklif edilebilir.

olup ayni

1-Surgical Handle (3 Adet) Storz Katalog No: 208000
2- Brunings Tongue Depressor (1 Adet) Storz Kataiog No: 740000
3-Volkman Retractor (2 Adet) Storz Katalog No:800404
4- Langenbeck Retractor (2 Adet) Storz Katalog No:801700
5- Langenbeck Retractor (2 Adet) Storz Katalog No:801800
3-Joseph Scissors (1 Adet) Storz Katalog No:511414
7- Metzenbaum- Lahey Scissors (1 Adet) Storz Katalog No: 511615
3- Dissectory Scissors (1 Adet)- Storz Katalog No: 791202
)- Killian- Struycken length 55mm (1 Adet)- Storz Katalog No: 403555
10- Killian- Struycken length 75mm (1 Adet)- Storz Katalog No: 403575
11- Killian- Struycken length 90mm (1 Adet)- Storz Katalog No: 403590
12- Ferguson Suction Tube 9 fr. (3 Adet)- Storz Katalog No: 204809
13- Ferguson Suction Tube 12 fr, (3 Adet)- Storz Katalog No: 204812
14- Atrauma Atraumatic Tissue Forceps(1 Adet) Storz Katalog No: 530416
15- Tissue Forceps length 14.5cm (2 Adet)- Storz Katalog No: 793401
16- Adson-Brown Tissue Forceps (1 Adet)- Storz Katalog No: 533212
17- De Bakey Moaquito Artery Forceps (2 Adet) Storz Katalog No: 535812
IS- Rochester- Pean Artery Forceps 16 cm (2 Adet) Storz Katalog No: 794216
19- Backhaus Towel Forceps Length 11 cm (6 Adet) Storz Katalog No: 796011
20- Needle Holder Length 15cm (1 Adet) Storz Katalog No: 516015
21- Hegar Needle Holder Length 18 cm (1 Adet)- Storz Katalog No:798618
22- Cup Medicine 100 ccm (1 Adet)- Storz Katalog No: 810810
23- Farabeuf wound Retractor 12.5 cm (4 Adet) AygUn Katalog No: 134-150
24- Setteki Malzemelerin Suacai Container (1 Adet) Storz Katalog No:39360AK
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3et iceriOinde yer alan malzemelerin tamamu aauda belirtilen Cerrahi Alet Teknik
)lmaludlr.

artnamesi?ne uygun

ERRAHi ALET TEKN1K ?ARTNAMESI
3ENEL TEKNIK OZELLIKLER;

Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmi olacaktrr. Imalat veya tibbi nedenler ile tamamu veya bir
cusmu paslanmaz çelik duinda dier materyallerden Oretilmi§ cerrahi aletlerin
teknik §artnameye cevap
netninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi deerIendirme diçi kalacaktir.
Malzemelerin polisaji duzgun ye puruzsuz olmaludur.
?

?

•
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IS Cerrahi aletler tavan lambasi ye mikroskop uiu altinda gOzU alacak çekilde parlayan maizemeden yapuIrnu
)ImamaIidIr.04. Cerrahi aletlerin fonksiyonlaru gerei bulunmasu gerekenlerin diunda keskin kenar
ulunmamalidir.
15 Cerrahi aletlerin bacakiaruna kuvvet uyguIanduinda ortaya çikan bukülme direncine ye kuvvet azaIduunda
acaklarun ilk pozisyona dänmesini salayan ?elastiki yapiya? sahip olmalidir.
Cerrahi aletlerin kesici ye tutucu çeneleri sabit ye düzgün hareket etmelidir.
17. Kilit mekanizmasinda bacaklaru yumuak kilitlenip kolay ayrilan aletler olmaludir.
18. Ekiemsizlerde, bukulme direnci yUksek gövde, fonksiyonel uç ye ergonomik sapi olan aletler olmalidir.
19 Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açilup kapanabilmeli ye tam kapatuldiklarunda elemanlarunin uç
isimlari bir noktada birlemeIidir.
0. Cerrahi makaslarin ye penslerin mafsallarunda boluk bulunmamali, yalpalama ye IaçkaIama olmamaludir.
I Cerrahi makaslarin mafsallari yumuak hareket etmeli ye ne çok siki ne de çok gevek olmalidur.
2 Pensetlerin sabit ekiemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamalu, aiz dilleri ye turtillari aralik birakilmadan
)irbirrne geçmelidir. Di§ ye turtiHarun aralikiari temiz olmandur.
[3. Pensetlerin kollari birer yay gibi esnek olmalidur,
[4. PortegUlertutukluk yapmadan rahatça açilup kapanabilmeli ye tam kapatuldiklarunda aizIari birbirine
wahksiz oturmalidur.
5 Fensler tutukiuk yapmadan rahatça açulup kapanabilmeli ye tam kapatildikiarinda elemanlarinun auzlari
)irbirlerine karçulikli gelmeli ye aralik kalmayacak §eki!de oturmalidur.
6 Cerrahi Aletler korozyon testi açusindan kaynatma ye 134 derecede buharli otoklavda sterilizasyona
layaniklu olacaktir.
[7 lstekliler cerrahi set içerisindeki aletlerin tamamina teklif vereceklerdir. Grubun tamamina teklif vermeyen
stekliler deerlendirmeye alunmayacaktur.
[8 T.C. SaIuk BakanIui Tedavi Hizmetleri Genel MUdüriUu 01/05/2008 tarih ye 15167 sayili genelge
UkümIerince teklif edilen Urunlerin ihale tarihi itibari He lIaç ye Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasu'?nda kayitli
)lmasl ye alumu yapilacak urunlerin (konteynerler taslar kuvetler, silikon çimleri v.benz. hariç) TITUBB' de
aOluk Bakanhii tarafindan onaylu olmasi gerekmektedir. Salik Bakanluundan onaylanmi§ barkod numaralarinun
eklifte belirtilmesi zoruriludur. Birtek urunUnUn dahi onaylu barkot olmamasu durumunda isteklinin teklifi
eddedilecektir.
[9 lstekli firma imalatçu veya ithalatçu ise Salik Bakanliu ulusal bilgi bankasunda kaydinin bulunmasi
orunludur. lstekli firma yetkili satici veya bayii ise imalatçu veya ithalatçu firma tarafindan Saluk BakanluOu ulusal
ilgi bankasina yetkili bayilik kaydunin yapilmi olmasu zorunludur.
• hale dokumanu meyanunda yerilen Cerrahi Aletler teknik çartname ye listesinde yazulu evsafu gOsteren
atalog numaralaru kesiri evsaf belirlemek açisundan yazulmu olup , istekli Cerrahi Alet teknik §artnamesinde ye
hftiyaç listemizde belirtilen evsafta ye aynu fonksiyonlaru gorecek §ekilde veya dengi dier marka aletleri de teklif
debilir. Teklif edilen aletlerin olçuleri istenilenden 20 cm alti aletierde ± 1 mm , 20 cm ye UstU aletlerde +
mm uzunluklarda olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana ileyini goren ileysel Ozellikierinde,
ekil(eöim,kavis,kuvrum vb.) ye metal yapusunda istenilenin aynu olmak zorundadur.
M . hale sonrasinda cerrahi aletlerin teslimi esnasinda cerrahi aletlerden ilgili bOlum uzmaninun seçecei 2 adet
errahi alet korozyon testi için alunacak , hastanemiz bünyesinde TS 5172?de belirtilen buharli otoklavda
terilizasyon ye kaynar su testlerine tabi tutulacaktir. Bu testlerden olumsuz sonuç veren markalaru idaremiz red
debilecektir. Teklifi red edilen firmanin itirazu durumunda aynu testlerin yapulmasu igin akredite ediImi
aboratuvarlarin birine masraflari ilgili firma tarafindan karulanmak uzere hastane yOnetimi tarafundan gerekli
jorulUrse gonderilecektir.
EKNIK HUSUSLARDA VERILMESI ZORUNLU OLAN BELGELER

2 . Teklif edilen ye sOzleçmeye istinaden teslim edilecek Cerrahi Aletlerin uretildii ulkeyi gOsterir menei
eyan belgesi uretici fabrikanin bulunduu Ulke noterlik ye apostil tasdikini ye noterlikçe tasdikli tercumesini
iavi ekilde teklif dosyasi içerisinde verilecektir.
3. Cerrahi Aletlerin metal karuim oranlari ye Uretimde kullanulan çeliin uluslararasu D1N58298 standartlarina
ONAYLA VAN
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uereeesi, uwtici ravruca laraTincian ouzenienen ye ureticinin oulunaugu ulKe noterlik ye apostu
asdikierini taiyan beyani lie belgelenecek ye bu beige teklif dosyasi i9erisinde verilecektir. lstekhlerin bu
eyanlari ulusiararasi normiarlarla kariIatirilacak uygunsuziuu tespit edilen beyanlara alt tekhfler
ieeriendirme dii birakiiacaktir. 24 Tekhf edilen cerrahi aietierin artnameye uyumiuiuu ye istenilen
izeilikieri taiyip taimadii istekklerin tekkf dosyasi içerisinde verecekieri ureticinin detayh ürün evsaflarini
bsteren katalok ye brourierindeki bliglier He de teyid edilecektir .ihaleye verilecek katoiok ye broçurierde tekhf
?diien ürUnUn birebir uç yapisi uzunluk, ebad ye metal ozeilikleri gibi detayli Ozefliklerinin bulunmasi teklif
dilen ürUnün teyldi açisindan zorunludur. CD ortaminda verilecek katoioklar arama motorlarinin olmamasi,
:ormat veya program soruniari He karilailmasi, Urunlerin uç yapiiariniri birebir Olçulerde gOrunmemesi gibi
iurumlardan dolayi kabul edilmeyecektir. Aksi haide firmanin vermi§ oiduu teklifin tamami red edilecektir.
25. Konteynerier mikroorganizmalarin giriine engel olmandir.
26 ltirakçi firmaiar genel alet kahtesinin incelenebilmesi i9in numune istenebihr.lIgili khnik behrledii
iumuneier isteklilere yazili bildirdikten sonra klmnie teshm edecekierdir.
27. istekliler tekhf ettikieri cerrahi aletlere ait bu artname ye ekindeki ihtiyaç listesine gore haziriayacakiari ?
eknik §artnameye cevap ? baIikii belgeyi teklif dosyasi içerisinde verecekierdir. Bu belgede teknik §artnamenin
ierbir maddesmne verlien cevap ihtiyaç listesinde belirtilen urun, karçiliinda isteklinin verdii UrunUn katalog
iumarasi istekilnmn teklif ettii marka, ürQnün adeti barkod numarasi ye detayli açiklamasi yer aiacaktir
rnei aaida gOsterilmitir) . Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatah veren firmalarin tekilfieri red
diiecektir.Bu belgede okunmutur, aniailmitir veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul ediimeyecektir.
steklilerin bu beigenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiini açikça belirtmesi zoruniudur.
ira no Tanimlayici Urun Referans Katolok no Tekhf edilen ürün katoiok no Tekhf edilenMarka Urün
içiklamas iMiktar Tekhf edilen ürüne ait Katolok sayfa no Urun barkod no
6 . Yerli üretimlerde uretici firmanin thai ürQnlerde ise ithalatçi firmanin T.C. Sanayl ye Ticaret BakanliOi Sati
onrasi Hizmet Yeterlilik Beigesi teklif dosyasi içerisinde veriiecektir.
9 . istekliler tekhf dosyalari içinde tekhf ettikieri cerrahi aietlerden garanti süresi içerisinde bozulan kirilan
orozyona urayan aletleri (yay ye yida deiimi hariç) 45 gun içerisinde yenileri He deiçtirecektir.
0 Tekhf edilecek urunlerin yekiii saticisi olduunu gOsteren, ithal urQnlerde ithalatçi ye satici firmanin, yerli
runierde imalatçi ye satici firmanin yetkili kaydi TITUBB.'?da bulunmali ye bu husus beigeiendirilmehdir. Ayrica
?klif edilen QrUnierin (konteyner ye sepetleri hariç) TITUBB. Onaylarinin bulunduuna dair internet çiktilan tekiif
osyasi içerisinde sunulmalidir.
1 . istekli firma tekhf ettii marka ye Urune ait bakrm , sakiama ye sterilizasyon bilgilerini içeren Turkçe
ullanim kilavuzunu ihale dosyasi içerisinde verecektir.
2 . lsteklj firmalar ihale uhdelerinde kalmasi durumunda teshm edecekieri ürünlerin verimlihini arttirmak
maci He idaremizin muyene ye kabul iiemleri sirasinda behrleyecei an az iki personeie bir gun sure He
ulianim öncesi ye sonrasi bakim hakkinda eitim yerecektir.
:atolog numaralari evsaf belirlemek i9in Storz ye Aygun katoiouna gore duzenienmictir.DiOer marka aletlerde
klif ediiebihr.
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DIREK LARINGOSKOFI SET! TEKN1K ARTNAMESJ

Set içerii aagidaki gibi olmalidir:
Sirs Katalog No Cerrahi alet Adet
1 8598 B Kleinsasser vokal kord enjeksiyon ignesi 2
2 8590 GF Laringoskop kenarina monte edilen fiberoptik ik taiticis 13
8575 K Laringoskop askisi ye gOQs sabitleyici 1
8593 G Kleinsasser kavrama forse psi! Uçgen ucu saga yukari bakan 3
8593 H Kleinsasser kavrama forsepsil üçgen ucu sola yukari bakan 3
3 8593 A Kleinsasser kavrama forsepsi/ ucu duz 1
7 8593 E Kleinsasser kavrama forsepsi/ ucu yukari bakan 1
3 8593 GM MinyatQr kavrama forsepsilUçgen ucu yukari saga bakan
1
)
8593 HIM Minyatur kavrama forsepsi!uçgen ucu yukarr sola bakan 1
10 8594 A Kleinsasser makas/ucu duz 1
11 8594 B Kleinsasser makas/ucu yukari bakan 2
12 8594 C Kleinsasser makas/ucu saga bakan 1
13 8594 D Kleinsasser makas/ucu sola bakan 1
14 8591 AL Spoon aspirator kanalli forseps/ 2mm gap-Lazer cerrahisi gin 1
15 8591 TL Spoon aspirator kanalli forsepsl4mm gap- Lazercerrahisi gin 1
16 8681 A Mikroforseps-ucu d(jz 1
17 8681 B Mikroforseps-ucu yukari bakan 1
18 8681 C Mikroforseps-ucu saga bakan 1
19 8681 D Mikroforseps-ucu sola bakan 1
20 8660 L Kleinsasser Larinks biyopsi forsepsi 2
21 8660 H Kleinsasser alligator kavrama forsepsi 2
22 8591 A Kleinsasser kesme forsepsi-ucu dUz 2
13 8594 TA Laryngoforce II Buyuk tumOr makas i 1
24 39360AK Cerrahi set kabi-uzunluk ye geniligi mikrolaringoskopi aletlerinin sigiyabilecegl boyutlarda
)Imali
1
Set içeriginde yer alan maizemelerin tamami aagida belirtilen Cerrahi Alet Teknik
)lmaIIdIr.
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I . Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmi§ oiacaktir. imalat veya tibbi nederiler He tamami veya bir
ismi paslanmaz çelik diinda dier materyallerden Oretilmi§ cerrahi aletierin ? teknik §artnameye cevap?
ietninde belirtilmesi zorunludur. Aksi haLde istekhnin teklifi deeriendirme dii kalacaktir.
2 . Maizemelerin polisaji duzgun ye pürüzsüz olmalidir.
3 . Cerrahi aletler tavan lambasi ye mikroskop ir altinda gäzü alacak §ekilde parlayan maizemeden yaprImi
imamalidir.
4 . Cerrahi aletlerin fonksiyonlari gerei bulunmasi gerekenlerin diinda keskin kenar bulunmamandir.
5 Cerrahi aletlerin bacakiarina kuvvet uygulandiinda ortaya çikan bukülme direncine ye kuvvet azaidiinda
acaklarin ilk pozisyona donmesini saiayan ?elastiki yapiya? sahip oimandir.
6 . Cerrahi aletlerin kesici ye tutucu çeneleri sabit ye düzgün hareket etmelidir.
7. Kiht mekanizmasinda bacaklari yumuak kflitienip koiay ayrilan aletler olrnaiidir.
B. Ekiemsizlerde, bukuime direnci yüksek gOvde, fonksiyonel uç ye ergonomik sapi olan aletler olmalidir.
9. Cerrahi makasiar tutukiuk yapmadan rahatça açilip kapanabilmeli ye tam kapatildikiarinda elemanlarinin uç
simian bir noktada biniemelidir,
0. Cerrahi makaslarin ye penslenin rnafsailaninda boIuk bulunmamali, yalpalama ye iaçkalama olmamalidir.
1 . Cerrahi makaslanin mafsailari yumuak hareket etmeli ye ne çok siki ne de çok gevçek olmalidir.
2 . Pensetlerin sabit ekiemlerinde en ufak bin yalpa bulunmamali, aiz dilleri ye tirtillari aralik birakilmadan
irbirine geçmelidir. Di§ ye tirtillarin arahklani temiz olmalidir.
3. Pensetlenin kollani birer yay gibi esnek olrnalidir.
4. Portegüier tutukiuk yapmadan rahatça açilip kapanabiimeh ye tam kapatildikiarinda aizlari birbinine
raliksiz oturmalidin.
5 . Pensler tutukiuk yapmadan rahatça açihp kapanabilmeli ye tam kapatildiklaninda elemanianinin aiziari
irbirlenine karHikii gelmeli ye aralik kalmayacak ekilde oturmandir.
S . Cerrahi Aletier korozyon testi açisindan kaynatma ye 134 derecede buharli otokiavda sterilizasyona
ayanikli olacaktir.
7 . lstekliier cerrahi set içerisindeki aletlerin tamamina teklif vereceklerdir. Grubun tamamina teklif vermeyen
tekliler deerIendirmeye alinmayacaktir.
B. T.C. SaIik BakanIii Tedavi Hizmetieni Genel Müduniüu 01/05/2008 tarih ye 15167 sayiii genelge
Ukumlenince , teklif ediien Urunienin hale tarihi itibari lie lIaç ye Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi?nda kayith
Imasi ye akmi yapilacak urunienin (konteynenler, tasiar, kuvetier, silikon çimleri v.benz. haniç) TITUBB' de
ahk Bakanhi tarafindan onayli oimasi gerekmektedir. SaIik BakanliOindan onaylanmiç barkod numaralaninin
klifte belirtilmesi zoruniudur. Birtek urununun dahi onayli barkot oimamasi durumunda isteklinin teklifi
stekh firma imaiatçi veya ithalatçi ise Salik Bakaniii ulusal bilgi bankasinda kaydrnin bulunmasi
unludur. Istekh firma yetkili satici veya bayli ise imaiatçi veya ithaiatçi firma tarafindan SaOlik BakaniiOi ulusal
ii bankasina yetkili bayihk kaydinin yapiimiç olmasi zorunludur.
hale dokumani meyaninda venilen Cerrahi Aletler teknik artname ye listesinde yazik evsafi gösteren
Blog numaraiani kesin evsaf beliniemek açisindan yazilmi olup istekli Cerrahi Alet teknik artnamesinde ye
V ag hstemizde behrtiien evsafta ye ayni fonksiyoniari gOrecek §ekilde veya dengi dier marka aletleni de teklif
bihr. Tekhf ediien aletienin aiçUieni istenilenden 20 cm alti aletlerde ± 1 mm , 20 cm ye üstü aietierde +
m uzuniukiarda olabiiecektir. Ancak bu fark aietin ana ileyini goren iievsei Ozeilikleninde
:il(eim,kavis,kivnim vb.) ye metal yapisinda istenilenin ayni olmak zorundadir.
hale sonrasinda cerrahi aletlenin teslimi esnasinda cerrahi aietierden iigili bolUm uzmaninin sececeOi 2 adet
rahi aiet korozyon testi için alinacak , hastanemiz bunyesinde TS 5172?de behrtiien buharh otoklavda
ilizasyon ye kaynan su testienine tabi tutuiacaktir. Bu testlerden olumsuz sonuç veren markaiani idaremiz red
biiecektir, Tekhfi red edilen firmanin itirazi durumunda ayni testlenin yapilmasi için aknedite edilmi
ratuvanianin binine masnafiani ilgili firma tanafindan kaniIanmak üzene hastane yönetimi tanafindan gerekh
uiUnse gOndenilecektin.
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• Teklif edilen ye sOzlemeye istinaden teslim edilecek Cerrahi Aletierin uretitdii uikeyi gästerir menei
jan belgesi uretici fabrikanin buiunduu ulke noterhk ye apostil tasdikini ye noterlikçe tasdikil tercumesini
vi çekiide tekiif dosyasi içerisinde verilecektir.
• Cerrahi Aletlerin metal kariim oranlari ye uretimde kullanilan çehin uluslararasi D1N58298 standartlarina
re sertlik derecesi Uretici fabrika tarafindan dUzenienen ye ureticinin bulunduu ulke noterlik ye apostil
dikierini taiyan beyani He belgelenecek ye bu beige teklif dosyasi içerisinde verilecektir. isteklilerin bu
yaniari uluslararasi normiarlaria kariiatiriiacak uygunsuzIuu tespit edilen beyanlara ait teklifier
erIendirme dii birakiiacaktir.
• Teklif edilen cerrahi aietlerin §artnameye uyumIuluu ye istenilen ozellikieri taiyip taimadii istekhlerin
:hf dosyasi içerisinde verecekieri ureticinin detayli ürün evsafiarini gOsteren katalok ye broçurlerindeki bilgiler
de teyid edilecektir .lhaleye verilecek katolok ye brourierde teklif edilen UrQnün birebir uç yapisi uzuniuk
ad ye metal Ozellikieri gibi detayh Ozeiliklerinin bulunmasi teklif edilen ürUnUn teyidi açisindan zoruniudur.
ortaminda verilecek katolokiar arama motorlarinin olmamasi, format veya program soruniari ile
-iiailmasi, urünierin uç yapilarinin birebir Oiçulerde gOrünmemesi gibi durumiardan dolayi kabul
iimeyecektir. Aksi halde firmanin vermi§ oiduu teklifin tamami red edilecektir.
• Konteynerler mikroorganizmaiarin giriine engel olmalidir.
ltirakçi firmalar genel alet kaktesinin incelenebilmesi 19m numune istenebilir.ilgiii klinik beIiriedii
muneler istekhiere yazili biidirdikten sonra khnie teshm edeceklerciir.
• IstekUier teklif ettikieri cerrahi aletlere ait bu çartname ye ekmndeki ihtiyaç hstesine gore hazirlayacaklari ?
nik artnameye cevap? balikh beigeyi tekhf dosyasi içerismnde verecekierdir. Bu belgede teknik artnamenin
rbir maddesine verilen cevap ihtiyaç listesmnde belirtilen urUn, kariliinda istekhnin verdii ürünün katalog
marasl istekilnmn tekiif ettii marka, ürünUn adeti barkod numarasi ye detayh açiklamasi yer alacaktir
nei açaida gosteriImitir) Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatali veren firmalarin tekhfieri red
ilecektir.Bu beigede okunmutur, aniailmitir veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul ediimeyecektir.
akliierin bu beigenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiini açikça behrtmesi zorunludur.
•a no Tanimlayici ürün Referans Katolok no Tekiif edilen ürUn katolok no Tekhf edilenMarka Urun
iklamas iMiktar Tekhf edilen ürune ait Katolok sayfa no Urun barkod no
Yerli uretimierde uretici firmanin , thai urQnierde ise ithalatçi firmanin T.C. Sanayi ye Ticaret Bakanlir Sati
'asi Hizmet Yeterlilik Beigesi teklif dosyasi içerisinde veriiecektir.
lstekhier tekhf dosyalari içmnde tekhf ettikieri cerrahi aletlerden garanti süresi içerismnde bozulan kirilan
zyona urayan aletieri (yay ye vida deiimi haric) 45 gun içerismnde yenileri He deiçtirecektir.
Teklif edilecek Uruniermn yekili saticisi o!duunu gOsteren thai urunierde ithalatçi ye satici firmanin, yerli
lerde imaiatçi ye satici firmanin yetkili kaydi T1TUBB.?da buiunmah ye bu husus belgelendirilmelidir. Ayrica
edilen Urunierin (konteyner ye sepetleri haric) TITUBB. Onaylarinin buiunduuna dair internet çiktilari teklif
psi içerisinde sunulmalidir,
istekli firma tekhf ettii marka ye Urune aft bakim sakiama ye sterilizasyon bilgilerini içeren TUrkçe
rum kilavuzunu ihale dosyasi içerisinde verecektir.
Istekli firmalar ihale uhdelerinde kaimasi durumunda teshm edecekieri urUnlerin verimliliini arttirmak
ci He idaremizin muyene ye kabul içlemieri sirasinda beIirleyecei an az iki personele bir gUn sure iie
nim Oncesi ye sonrasi bakim hakkinda eitim verecektir.
log numaralari evsaf behrlemek i9in Storz ye AygUn katoIouna gore duzenlenmiçtir.Dier marka aletier de
I ediiebihr.
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4) TUR Mikromotor ye Kablosu Teknik Sartnamesi
D6nQ§ hizi 500 He 40000 rpm arasinda deitirilebiimeIidir.
Devir hizi olarak en az 4 hiz secenei olmalidir. (7000, 15000, 20000, 40000 rpm)
Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
Eger motor is's' belirl limitlerin uzerine çikarsa otomatik durdurma ozeilii devreye girmelidir.
Motor lie birlikte bir ucu motora dier ucu ameliyathanedeki Bien Air Osseodoc model cihazina uyumlu
o He biriikte verilmelidir.
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I-IANDFIECEMEN (TUR SAPI) (ERl)
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lur Açiii Handpiece
?

?

?

?

?

?

?

,

Standart 235 mm çapinda 70 mm uzuniuundaki burlar ile birhkte kuiianiiabilmehdir.
cevlrme orani 1:1 (birebir) olmalidir.
BaIanti standardi uluslar arasi E tipi olmalidir.
Uluslar arasi ring kilitleme sistemi olmalidir.
En az 40000 devirde çaIiabiImelidir.
Faslanmaz çeiikten imal edilmiç olmandir.
Otoklav lie sterilize ediiebilmehdir.
Irrigasyon hortumu balama ataçmani lie biriikte verilmelidir.
Her bir handpiece için bir adet irrigasyonhortumu verilmelidir
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iRRIGASYONLU AQILI TUR SAPI

IrrigasyonluAçili Handpiece
Standart 2,35 mm çapinda, açili, 70 mm uzuniuundaki burlar ile birlikte kullanilabilmelidir.
En az 80mm uzunJuunda en fazia 5Ogr arrIiinda olmalidir.
Irrigasyon aletin icinden geçerek handpiece?i soutma OzeIhi saOJamaIidr.
I-fandpiece?in uç kismindaki irrigasyon kisminin 360 derece hareket azelhi olmalidir. By sayede hekime
perasyon sirasinda g6rD§ avantaji saIamaIidir.
Qevirmeoran 1:1 (birebir) olmalidir.
En az 40000 devirde çaliabilmeIidir.
Paslanmaz gelikten imal edilmi§ olmalidir.
Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
Her bir handpiece için bir adet irrigasyon hortumu verilmelidir
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