T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU’NUN 22 NCĠ MADDESĠNĠN
(F) BENDĠ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AĠT
BELĠRLĠ SÜRELĠ TĠP SÖZLEġME
SözleĢmenin Tarafları
Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta KırĢehir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi (bundan sonra “İdare”
olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………… (bundan sonra “Yüklenici”
olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara ĠliĢkin Bilgiler
2.1. Ġdarenin
a) Adı: KırĢehir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ahi Evran
Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
b) Adresi : Kervansaray Mah. 2019.Sok.No:1 / KIRġEHĠR
c) Telefon numarası: 0386-213 45 15 – 16
d) Faks numarası: 0386-213 32 31
e) Elektronik posta adresi (varsa):.……………………………………
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………
b) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………
c) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………….
d) Telefon numarası:……………………………………………………
e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………
2.3. Her iki Taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta
veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde
bulunabilir.
SözleĢmenin Dili
Madde 3- Sözleşmenin dili Türkçe‟dir.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları
Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve doğrudan temin dokümanında
yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- SözleĢmenin Konusu
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda tahmini miktarı belirtilen, teknik
özellikleri teknik şartnamede düzenlenen (İşin adı yazılacaktır.), doğrudan temin dokümanı
ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından temini ve idareye teslimi
işidir.
5.2. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal/malların tahmini miktarı:
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5.2.1 Tahmini miktarlar ekli listede belirtilmiĢtir
5.3.Bu Sözleşme ile temin edilecek (mal/mallar) sözleşme ve eklerinde yer alan
düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
5.4. Sözleşme imzalanmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez.
5.5. Sözleşme ve eklerinde belirtilen tahmini miktarların, sözleşme süresi sonunda daha az
miktarda alınması ve sözleşme bedelinin daha düşük bedelle tamamlanması durumunda
yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak
yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.
5.6. Sözleşme ve eklerinde belirtilen tahmini miktarların sözleşme süresi bitmeden tamamının
alınması durumunda iş artışı yapılmayacaktır.
Madde 6- SözleĢmenin ekleri
6.1. Teknik Şartname bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi
bağlar. Sözleşme hükümleri ile teknik şartnamedeki hükümler arasındaki çelişki veya
farklılıklar olması halinde teknik şartnamede yer alan hükümler esas alınır.
Madde 7- SözleĢmenin Türü ve Bedeli
7.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, teknik şartnamede adı ve teknik özellikleri
belirtilen her bir iş kalemi ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve
yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
7.2. Alınan malların bedellerinin ödenmesinde yüklenici tarafından teklif edilen ve sözleşme
bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 8- SözleĢmenin Süresi
8.1. Bu sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 12 ( On Ġki ) Aydır. gündür.
Madde 9-SözleĢmenin sona erme halleri
9.1. Sözleşme süresi sonunda,
9.2. İdarenin siparişi üzerine Yüklenici tarafından malın bu sözleşme ve teknik şartnamede
belirtilen hükümler çerçevesinde …… kez getirilmemesi halinde,
9.3. Sözleşme süresi içerisinde ihtiyacın tamamen ortadan kalkması, ihtiyacın başka alım
yolları ile temin edilmesi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler
nedeniyle alımdan vazgeçilmesi vb. gibi durumlarda,
9.4. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil
ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde,
9.5. Yüklenicinin sözleşmenin fesih edilmesi talebini idareye bildirmesi durumunda,
Herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın sözleşme sona ermiş sayılır.
9.6.Sözleşmenin yukarıda yer alan hususlara dayanarak iptal edilmesine bağlı olarak
sözleşmenin daha düşük bir bedelle tamamlanması durumunda, yüklenicinin yapmış olduğu
gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak yükleniciye bir bedel
ödenmeyecektir.
Madde 10- Malın/ĠĢin Teslim Alma ġekil ve ġartları ile Teslim Programı
10.1.ĠĢin yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri/Yerleri:
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
10.2. ĠĢ BaĢlama Tarihi :
Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanılacaktır.
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10.3. Teslim ġekli:
10.3.1.Bu sözleşme kapsamındaki mallar idarenin ihtiyacı doğrultusunda hasta başına alım
yapılacaktır.
10.3.2.Sözleşme kapsamındaki mallar idare tarafından ihtiyaç oldukça telefon/faks//yazı ile
talep edilecektir.
10.3.3.Ġdarenin sipariĢinin yükleniciye bildirilmesini müteakip Vaka olduğunun bilgisi
ilgili firmaya ulaĢtırıldığı takdirde Artroplastilerde en geç 12 saat, Travmalarda 1-3 saat
içinde servis sağlanmalı ve ürün teslim edilmelidir. Ayrıca idari Ģartnamede belirtilen
tüm hükümler geçerlidir.
10.4. Teslimata iliĢkin diğer hususlar:…………………………………
Madde 11- Ödeme yeri ve Ģartları
11.1. Ödeme Yeri: İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler KırĢehir Ġli Kamu
Hastaneler , Birliği Genel Sekreterliği Muhasebe Müdürlüğünce yapılacaktır. (İlgili
muhasebe biriminin adı yazılacaktır.)
11.2. Sözleşme konusu malın sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak teslim edilmesi
koşuluyla ödemesine ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda belirtilmiştir.
11.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası‟dır.
11.4. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren
yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 120 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi
yapacaktır.
11.5. İdarenin ihtiyacı doğrultusunda yüklenici tarafından teslim edilen mallardan Muayene
ve Kabul Komisyonunca kullanıldığı tespit edilen malların bedeli ödenecektir. Kullanılmayan
mallar ise yükleniciye iade edilecektir.
Madde 12 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
12.1. İdare ve yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem (sipariş
bildirimi hariç) yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın
teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı
veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı veya faks yoluyla
yapılabilir.
12.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin
tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve
tutanağa bağlar.
Madde 13 - Yüklenicinin vekili
13.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin
onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından
sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim
edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve
telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.
13.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin
yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 14 –Muayene ve kabul iĢlemleri
14.1 Mallar idarenin deposuna teslim edilmedikçe muayene ve kabul iĢlemleri baĢlatılamaz.
Malların depoya alınması ve muayene sırasında oluĢacak eksiklik, hata ve kusurlardan
yüklenici sorumludur. Ġdarece bildirilen muayene-kabul gün ve saatinde yüklenici veya
vekilinin hazır bulunması gerekmektedir. Yüklenici tarafından muayene edilecek malın
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tamamının incelenmesini kolaylaĢtıracak bir düzende bulunduracaktır. Muayeneden önce
fiziksel nitelikler kontrol edilecektir. Yükleniciler fiziksel muayene sonucu verilen red
raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayene isteyebilir. Bu taktirde mal aynen
korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamıĢ olan kiĢilerden kurulacak (3) kiĢilik ikinci
bir komisyona muayene yaptırılacaktır. Bu komisyonun vereceği karar kesin olacaktır ve
bu rapora itiraz edilemez. Malın fiziksel muayenesine baĢlanmadan önce bir tutanak
tutulur , tutanakta muayenenin baĢlangıcından itibaren inceleme muayene ve numune alma
safhaları özetlenir. Ġzlenecek yöntem usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca
imzalanır ve yüklenici veya vekiline imzalattırılır. ĠĢin süresi içinde getirilen mal veya
yapılan iĢin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tesbit edildiğinde yüklenici bu süre
içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. ĠĢin süresi
içerisinde uygun çıkmayan mallar sadece yerine birdefaya mahsus olmak üzere yeniden
getirilen malların muayenesi yapılır. ĠĢin süresi dolmuĢsa ihale dökümanında belirtilen
ihtarlı süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere teslim alınarak muayeneleri
yapılır. Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayenesi sonucunda da
olumsuz çıkması durumunda da idarenin deposundaki malın tamamını ihale dökümanında
belirtilen süre içerisinde geri almak zorundadır. Alınmayan mallara iliĢkin olarak idareden
her hangi bir hak talebinde bulunamaz)
14.2. Bu sözleĢme ve eklerinde, muayene ve kabul iĢlemlerine iliĢkin düzenlenmeyen
hususlarda; Kamu Ġhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim
Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu
düzenlemeler esas alınacaktır.

14.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen
hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve
Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik‟te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas
alınacaktır.
Madde 15 - SözleĢmenin devir Ģartları
15.1. Bu sözleşme herhangi bir şekilde devredilemez
15.2. Yüklenici, yapılan işe ilişkin kesinleşmiş alacaklarını, idarenin yazılı izni olmaksızın
başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare
tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
Madde 16 - Avans ve Fiyat Farkı Verilmesi ġartları ve Miktarı
16.1. Bu sözleşme kapsamında avans ve fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 17. SözleĢme bedeline dâhil olan diğer giderler
17.1. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil
değildir. KDV hariç diğer vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle İlgili diğer giderler yüklenici
tarafından karşılanacaktır.
Madde 18- Kesin Teminat
18.1.Kesin Teminat alınmayacaktır.
Genel Hükümler
Madde 19- Yüklenicinin genel yükümlülükleri
19.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı sözleşme
ve şartnamelere göre belirlenen süre ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek
kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici,
üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve
montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü
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malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya
sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü
şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
19.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri
mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi
nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen
zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece
tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil
edilir. İdare alacağının bu şekilde tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel
hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
19.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından
sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması,
fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın
zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek
zorundadır.
19.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine
ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
Madde 20- Yüklenicinin çalıĢtırdığı personele iliĢkin sorumlulukları
20.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen
standartlara uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
20.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek
kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile
kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş
yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici
tarafından karşılanır.
20.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden
her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare
tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
20.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu
personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.
Madde 21- Malların taĢınması
21.1.Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından,
yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve
korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü
hasardan Yüklenici sorumludur.
Madde 22 - SözleĢme ve eklerine uymayan iĢler
22.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere
uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen
süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.
Madde 23- Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
23.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik
gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/işte gizli ayıpların olması
halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik
şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından
kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında
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denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun
mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
23.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın
veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli
hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya
malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların
kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından
geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve
bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni
model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
Madde 24 - Yeni model
24.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline
dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu
değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin
mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.
Madde 25 - Ambalajlama
25.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal
ambalajında teslim edilecektir.
25.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta
tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
Madde 26 - Reklam yasağı
26.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile
ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan
edemez.
Madde 27 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları
27.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların
herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini
ödeyecektir.
27.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi
nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai
mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan
her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda
İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı
karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi
üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet
konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait
hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.
27.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki
hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
27.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş,
faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz
etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir
sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
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Madde 28 - SözleĢmede değiĢiklik yapılması
28.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, malın teslim yerine ilişkin sözleşme hükümlerinde
değişiklik yapılabilir.
28.2. Bunun dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme
düzenlenemez.
Madde 29- AnlaĢmazlıkların Çözümü
29.1 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın
çözümünde KırĢehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 30- Hüküm Bulunmayan Haller:
30.1 Bu sözleĢmede hüküm bulunmayan hallerde 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve ikincil
mevzuatları ve sağlık bakanlığı tarafından yayınlanmıĢ genelge , genel yazı vb hükümleri
geçerli olacaktır.
Madde. 31- Diğer Hususlar
31.1. Alıma konu olan malzemelerden teknik şartnamede ( protezler, plak ,vida…vb
malzemelerden ) MR ile uyumlu olması istenilenlerin mutlaka MR ile uyumlu olması
gerekmektedir. Firmalar MR ile uyumlu olması gerektiği belirtilen kalemlere MR ile uyumlu
malzemeleri teklif etmelidir. Ayrıca şartnamede belirtilen malzeme kriterleri dışında sözleşme
imzalanan firma uhtesinde kalan herhangi bir malzemeyi uygun olmayan yada insan sağlığını
tehdit edecek nitelikte ( fason , kaçak , v.b. ) bu şartın gerek satın alma sürecinde gerekse
ameliyat öncesi muayenesinde tespitinin sehven yapılamaması nedeni ile sözleşme sonrası
malzeme hastaya kullanıldıktan sonra, malzemenin bu şarta uymaması sonucu hastada
meydana gelebilecek her türlü tıbbi ve hukuki sorunlardan ve yaptırımlardan teklifi veren firma
sorumlu olacaktır. Firma teklif vermekle bu maddeyi kabul etmiş sayılır.
31.2. SUT eki listelerde yer almayan malzemeler temin edilmeyecektir. SUT eki EK-3
Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelere ait listelerde SUT kodu ve alan tanımı ile
bulunan ancak alan tanımı niteliklerine haiz olmayacak şekilde başka ürünlerin işbu sözleşme
kapsamında kullandırılması Tedarikçi firma, talep edildiğinde imal edilmiş ürünün kullanıma
uygun olup olmadığını, yapılan tüm biyolojik ve biyomekanik test ve deney sonuçlarını daha
önceden yapılmış olan uygulama sonuçlarını ve kayıtları göstermek zorundadır durumunda
oluşacak yersiz ödeme ve Sosyal Güvenlik Kurumu zararından bahse konu malzemeleri
kullandıran firma sorumlu tutulacak olup ilgililer hakkında gerekli idari, hukuki ve mali
süreçler işletilecek ve yersiz ödemeler ilgililere rücu edilecektir.
31.3. Firma teklif vermekle ve sözleşme imzalamakla alıma konu olan şartname ve diğer
belgelerin içeriğini tamamen karşıladığını, eksik yanıltıcı ya da hatalı bilgi vermediğini,
bilgilerinin bağımsız kaynaklardan doğrulanabileceğini, talep edildiğinde istenen kuruluşta
masrafı kendine ait olmak üzere tahlil ve tetkik ettirmeyi, servis, nakil ve sterilizasyonu ideal
şartlarda sağlayabileceğini, bunların herhangi birisinin eksiklik ya da gecikmesine bağlı
oluşabilecek sorunlardan kaynaklı durumlarda her türlü tıbbi, hukuki, insani sorumluluk ve
yaptırımları üstlenmeyi peşinen kabul etmiş sayılır.
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31.4. Malzemelerin eksiksiz biçiminde tedarik ve tesliminin, ameliyat esnasında ve sonrasında
malzemenin kullanılmayan kısmının geri olarak tam alınmasının sorumluluğu firmaya ait
olacaktır.
31.5. Tedarikçi firma istenen malzemeyi set halinde tüm boyutları ile, steril bir şekilde
ameliyata getirmelidir. Ameliyatı yapmak için kesici, delici motor, çakma çıkarma seti ve
gerekli yardımcı malzeme firma tarafından ücretsiz olarak her ameliyatta getirilecektir. Bu
malzemelerin mülkiyeti, tamir ve bakım sorumluluğu firmaya aittir.
31.6. Tahmini malzeme miktarları Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda sözleşme
boyunca alınması öngörülen tahmini miktarlar olup , bu miktarların altında alım yapılması
yada en avantajlı teklif veren firma ile sözleşme yapılması idaremize sözleşme kapsamındaki
malzemelerin tamamının alım yapma yükümlülüğünü getirmeyecektir. Belirtildiği üzere
tahmin edilen miktarlar öngörülen tahmini miktarlar olup alım listesindeki herhangi bir kısıma
ait malzemeler için firma ile sözleşme imzalanması tahmin edilen miktarların tamamının
alınması anlamına gelmemelidir. Alım konusu malzemelerin tamamı veya bir kısmı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
31.7. Ameliyat sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelere ait fatura ilgili firma
tarafından mutlaka ameliyatın yapıldığı tarih yazılmak suretiyle kesilerek , fatura ön tarafına
hasta adı soyadı , kullanılan malzemelerin adı ,SUT kodu, barkod numarası ve fatura ön
tarafında uygun olan kısıma kullanılan malzemelerin alım listemizde hangi kısıma (Örnek:
1.Kısım , 5.Kısım v.b. gibi ) ait olduğu belirtilmelidir. Fatura arka tarafına ise ameliyatta
kullanılan malzemelere ait barkodları eksiksiz olarak yapıştırılmalıdır. Barkod sayısı fazla
olup fatura arka yüzeyine sığmadığı taktirde ise A4 ebatında boş kağıda kalan barkodlar
yapıştırılarak fatura aslına iliştirilerek hastaneye en geç 5 gün içersinde teslim edilmelidir.
(Eksik barkodlu faturalar teslim alınmayarak , ilgili firmaya elden yada kargo ile iade
edilecektir. ) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sonucu hastanın
taburcu olması durumunda , fatura bedeli SGK ya fatura edilemez ise söz konusu fatura bedeli
ilgili firmaya ödenmeyerek , hastane döner sermaye hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir.
Firma iş bu alım için teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.Ayrıca yine sözleşme
yapılan bir firma , sözleşme süresi içerisinde ameliyata davet edildikten sonra ameliyatta
sözleşmeye konu olan malzeme yada malzemeleri kullandırdıktan sonra kullandırdığı
malzemelere ait faturasını kesmez , yada kestiği halde idaremize belirtilen süre içerisinde 5
gün (Beş Gün)teslim etmez , yada faturası kargo , posta v.b. dağıtımda kaybolur ise bu
durumla idaremizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi , belirtilen zamanda idaremize
teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgilide firma idaremizden herhangi bir hak yada alacak
talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde
bulunmayacağına dair bu alıma iştirak etmekle kabul etmiş sayılır.

31.8. Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye
aittir.
31.9. Ameliyatta kullanılan malzemelerin idaremizce SGK ya fatura sürecinde idaremiz
dışındaki etkenlerden , firmanın malzeme ile ilgili herhangi bir belge , kayıt , güncelleme v.b.
tüm sebeplerden kaynaklı SGK kesintilerinden dolayı oluşacak zararı ve bu durumdan
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kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk idaremizle sözleşme yapacak firmaya ait
olacaktır.
Bayiler teklif ettikleri ürünlerin satışı konusunda ana firma tarafından alt bayii olarak ekli
olmalıdır. Sözleşme süresi içerisinde bayilik süresi bitecek firma , teklif verdiği barkod
numarasına sahip üretici yada ithalatçı firmasından UBB de bayilik süresini en az sözleşme
süresi sona erme tarihine kadar uzattırmalıdır. Sözleşme imzalanmasına rağmen sözleşme
süresi içerisinde bayiliği sona erdiği tespit edilen firmanın sözleşmesi , gerek tamamen
gerekse grup bazında idarece , bu durum SUT Tıbbi Malzeme Temin Esaslarına aykırı
olduğundan idaremizce fesh edilebilecektir. Bayilik tarihlerinde oluşacak herhangi bir
güncelleme/değişiklik idareye ibraz edilmelidir.

31.10. İş bu alıma konu olan ekli şartnamelerde sehven belirtilmeyen durumlarda Sağlık
Uygulama Tebliği ve Kamu ihale kanununun alımla ilgili maddeleri , ve Bakanlığımızın tüm
yazı , genelgeleri dikkate alınacaktır. Firma alıma iştirak etmekle ve sözleşme imzalamakla
bu hükmü kabul etmiş sayılır.
31.11. Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme kapsamındaki gruplardaki malzeme yada
malzemelerde SUT ( Sağlık Uygulama Tebliği ) tavan fiyatlarında SGK tarafından herhangi
bir fiyat düşürülmesi yapılması durumunda , Sözleşme imzalanan firmanın uhtesinde kalan
gruptaki malzemelere alım esnasında teklif mektubunda SUT tavan fiyatları üzerinden teklif
ettiği iskonto oranı dikkate alınarak , SGK tarafından yeni açıklanacak malzeme tavan
fiyatlarından başlangıçta teklif ettikleri iskonto oranları düşülerek çıkan fiyat ilgili firma
tarafından kullanılan malzemelerin bedeli olarak idaremize fatura edilecektir. Firma ile
idaremiz arasında alım esnasında sözleşmede belirtilen fiyatlarla , sut fiyatlarının düşmesi
sonucu sut tavan fiyatları üzerinden düşülecek firmanın teklif ettiği iskonto oranı sonrası
çıkacak fark ile ilgili firma şimdi ve ileride idaremizden herhangi bir hak yada alacak talep
etmeyecektir. Firma alıma iştirak etmek ve teklif vermekle ve iş bu sözleşmeyi imzalamakla
bu hükmü kabul etmiş sayılır. Sözleşme sonrası herhangi bir sut kodlu ürünün sut fiyatında
artış olması durumunda bile sözleşme imzalanan fiyatlar geçerlidir. Firma sut fiyatının
artışından doğacak farkı idareden talep edemez. Sut fiyatlarının artması durumunda bile
sözleşme süresi boyunca sözleşmeye bağlanan fiyatlar geçerlidir.
31.12. Ödemeler idaremizin bankadaki nakit durumu ve Muhasebe Birimimizin ödeme
planına göre yapılacaktır. Ödemeye ilişkin tüm eft , havalev.b. kesintiler firmaya aittir
31.13. İdaremizce malzeme siparişi verildikten sonra , firma vaka hakkında ameliyatı
gerçekleştirecek hekim yada hekimlerle görüşerek ameliyat için gerekli ve yeterli malzeme ve
uygulama ekipmanlarını tam ve eksiksiz getirecektir. Sözleşme yapılan gruba ait olmayan bir
malzeme kullanılması durumunda mesuliyet idaremize ait değildir. Firma sözleşme
kapsamında olmayan malzemenin kulladırılmasından dolayı idaremizden herhangi bir hak ve
alacak talep edemez . Buna rağmen firma sözleşme kapsamı dışındaki malzemeyi kullanarak
fatura eder ise firmadan herhangi bir taahhütname alınmayarak , sözleşme kapsamı dışındaki
ürün bedeli ödeme emri belgesinden kesilerek ilgili hastanemiz döner sermaye hesaplarına
gelir kaydedilecektir. Firma iş bu alıma iştirak etmek ve sözleşme imzalamakla bu hükmü
kabul etmiş sayılır.
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31.14. Firma alım için teklif ettiği gerek kendi ürettiği , gerekse bayisi olduğu ana firmanın
ithal ettiği ve idaremize teklif ettiği aynı marka ürünü sözleşme süresi boyunca
kullandırmalıdır.
31.15. Tedarikçi firma, talep edildiğinde imal edilmiş ürünün kullanıma uygun olup
olmadığını, yapılan tüm biyolojik ve biyomekanik test ve deney sonuçlarını daha önceden
yapılmış olan uygulama sonuçlarını ve kayıtları göstermek zorundadır.
31.16. Kullanılan malzemenin UBB barkod numarası TITUBB sorgu ekranına girildiğinde ,
girilen malzemenin
kaydının Sağlık Bakanlığı tarafından tam yeşil renkte onayları
bulunmalıdır.
31.17. Firmaların kestikleri faturalardan da ödeme emri belgesinde ayrıca yasal damga vergisi
kesintisi yapılacaktır.

31.18. Yüklenici firmanın sözleşmenin süresi bittikten sonra yaptığı teslimat ve keseceği
faturalardan ve bundan doğacak zararlardan hiçbir şekilde idare sorumlu olmayacaktır.
Yüklenici firma alacağını kesinlikle temlik etmeyecek ve yapılan bu temliklerden idare
sorumlu olmayacaktır. Muayene kabul aşamasında TİTUBB da kaydı olmayan ve/veya iptal
edilmiş, durdurulmuş olan ürünlerle SGK ONAYI OLMAYAN “Eski TITUBB sisteminde
kayıtlı olupta yeni sistemde TITUBB SGK kayıt onayları olmayan” ürünlerin kabulü
yapılmayacak olup , malzemeler kullanılsa dahi bedeli ilgili firmaya ödenmeyerek ,
hastanemiz hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir. Firma iş bu sözleşmeyi imzalamakla bu
hükmü kabul etmiş sayılır.
31.19. Sözleşme süresi içerisinde ihtiyacın tamamen ortadan kalkması, ihtiyacın başka alım
yolları ile temin edilmesi ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılacak değişiklikler
nedeniyle alımdan vazgeçilebilecektir.
31.20. Malzeme siparişi verildikten sonra , firma vaka hakkında ameliyatı gerçekleştirecek
hekim yada hekimlerle görüşerek ameliyat için gerekli ve yeterli malzeme ve uygulama
ekipmanlarını tam ve eksiksiz getirecektir. Sözleşme yapılan gruba , kısıma ait olmayan bir
malzeme kullanılması durumunda mesuliyet idaremize ait değildir. Firma herhangi bir
kısımda sözleşme kapsamında olmayan malzemenin kulladırılmasından dolayı idaremizden
herhangi bir hak ve alacak talep edemez . Buna rağmen firma sözleşme kapsamı dışındaki
malzemeyi kullanarak fatura eder ise firmadan herhangi bir taahhütname alınmayarak ,
sözleşme kapsamı dışındaki ürün bedeli ödeme emri belgesinden kesilerek ilgili hastanemiz
döner sermaye hesaplarına gelir kaydedilecektir. Firma iş bu alıma iştirak etmek ve teklif
vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır. (Örnek : X1 Kısımı ; TV9000 Plak , TV9001 Kilitli
Vida , TV9002 Kilitsiz vidadan oluşmaktadır. Firma belirtilen TV9000 Plak , TV9001 Kilitli
Vida , TV9002 Kilitsiz Vida dışında , TV… v.b. malzeme kullanması durumunda sözleşme
kapsamı dışındaki malzeme bedeli firmaya ödenmeyecek olup yukarıda belirtildiği şekilde
işlem tesis edilecektir.)
31.21.Greftler için SGK nın Allogreft ile ilgili duyurularındaki yetkili firma listeleri ve
hükümleri geçerlidir. Duyuruda belirtilen ve sigorta poliçeleri tüm greftler için Türkiye „ de
satış izni serbest satış sertifikası v.b. gibi olması gereken tüm belgelere haiz olmalıdır.
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Belgeler teklif ile birlikte idareye verilmelidir. (Ayrıca Greftlerle ilgili şartnamelerimizde
belirtilen hükümler için konu ile ilgili Bakanlığımız ve SGK nun tüm duyuru,genelge v.b.
dikkate alınacaktır. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılırlar.)

31.22. Sözleşme yapılan firmalara vaka çıkıp ameliyat için malzeme siparişi verildiğinde ,
firmalar kullanılacak malzemeleri konteynerlerle NON-STERİL olarak hastanemize
getirecekler , muayene işleminin ardından malzemelerin hastanemiz sterilizasyon ünitesinde
hastanemizce sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra ameliyatta kullanılacaktır.
31.23. Sözleşme süresi boyunca güncel olan Sağlık Uygulama Tebliği ve ekleri hükümlerine
göre idaremizce işlem tesis edilecektir. Bu nedenle sözleşme yapılan firmalar söz konusu
listede yer alan malzemeleri belirtilen hükümlere uymuyor ise kullandırmamalıdır. Belirtilen
hükümlere uymadığı halde malzeme kullandırılıp fatura edildiği tespit edilir ise kullanılan
malzeme bedeli firmaya ödenmeyerek , faturalarından ilgili kalem kesilerek hastane
hesaplarına gelir kaydedilecektir. Firma alıma katılmak ve sözleşme imzalamakla bu hükmü
kabul etmiş sayılır.
31.24. Bakanlığımız T.K.H.K. Başkanlığının 27.11.2015 tarih ve 00015701269 sayılı yazıları
gereğince , firmaların teklif edilen ürünlerinin satınalma tarihimiz itibariyle Sağlık
Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun onaylı olması , hastaya kullanıldığı tarihte ise MEDULA
sistemine kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir. Bu nedenle
satınalma sürecinde ve sözleşme sonrası faturalardan kullanılan malzemelerin S.B. durumu
sorgulaması kurumumuzca yapılacaktır. Özellikle hastaya yönelik kullanılan malzemelerde
teklif edilen barkod numarasından farklı bir barkod numarasına sahip ürünün kullanılması
sonucu fatura edilen malzemelerin MEDULA sistemine kayıtlı olmadığı tespit edildiğinde ,
malzeme bedelleri ilgili firmanın ödemelerinden kesilerek ilgili hastane döner sermaye
hesaplarına gelir kaydedilecektir. Firmalar kurumumuza teklif vermekle bu hükmün
tamamımı kabul etmiş sayılır.
31.25.Sözleşme yaptığımız firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin
barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri
doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve
SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından ,
hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette
malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması
halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , sözleşme
süresi sona erse bile tespit edilen zararın tamamı sözleşme yapılan firmadan tahsil edilecektir.
(Sözleşme süresi boyunca yanlış eşleştirmeden kaynaklı zarar tespit edildiğinde tespit edilen
zarar firmanın ödemesinden herhangi bir taahhüt alınmadan kesilecektir. ) Firma teklif
vermek ve sözleşme imzalamakla bu hükmü kabul etmiş sayılır.
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31.26. Alıma konu olan malzemelerden 3.grupta yer alan ve sağlık uygulama tebliği ortopedi
branşı malzeme listelerinde , paket fiyatı bulunan ve set halinde talep edilen malzemeler
sözleşme sonrası faturalamada , kullanılan malzemelerin ilgili kısımdaki set için yapılan
sözleşme bedelini geçmesi durumunda , sözleşme set fiyatı fatura edilecektir. Ancak ameliyat
esnasında kullanılan malzeme bedelleri toplamı ilgili seti oluşturan ve sözleşme imzalanan
set paket fiyatının altında kalması durumunda , firmalar seti oluşturan malzemeler için teklif
mektuplarında , her malzeme için teklif ettiği fiyattan faturalama yapacaktır.

Madde 32- Yürürlük;
32.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 33- Ġmza
Bu sözleşme 33 (otuzüç) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak
okunup anlaşıldıktan sonra …../……/201….. tarihinde (1) nüsha düzenlenmiş olup (1) nüsha
idarede alıkonulmuştur. Ancak yüklenicin talebi halinde aslına uygun onaylanmış sureti
yükleniciye verilecektir.

ĠDARE

YÜKLENĠCĠ
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