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Hastrnemizin ihtiyaçlaİından aşğıda cinsi ve mikaıı yazılı olan malzemeler, işleı, 4?34 sayıh Kamu lhale Kan,-ınunun Doğud8n

Temin 22ld (parasaI limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile salln alınacaldlr . KDV Hıriç en geç 09/08rıO2ı tarih ve saat 15:00'a

kadar fiyat ve.ilmesini rica ederim.

Tcl.foı Nümırı§ı :0414 3l8 94 65
Fıt Numır.§ı :0414 318 94 23
E-mıil : satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Mehmet GÜMER
Hısııne Y6ncticisi

lh Listesia

DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR vE ALıM şARTLAR]
ı. Teklifedilecek ürün (TSE,ISo,CE vs) belgelerine haiz o|acahıı.
2, Teklifedilen malzemeleİ kesin sipaİiş tarihinden itibarcn 7 gün içinde te§lim edilecaktir.(firma taraflndan yazılacak)

3. Fatura Heli iizeİinden kanuni kesintiler yapılıcaktır,
4. Teslim ycri muayene komisyonu nezaıetinde Hastanemiz depolaııdır,
5. Ürijne ait 8arı.ti b€lgel€ri matm teslimi sırasında Hastanemiz Dayanülı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edileceklir.

6. Teklifini verdiğiniz urilnun UBB kodunu teklif kağtdına yazınız.

7. Tekllifini vcrdiğiniz Urünün markasını belininiz.
EK: Tcknik şırtn.m.

TeklifVercn Firmı
KAşElMzA

Noı: Te iflerde Karalaııo 9e DalLril Kesinlikle olmayacokıır

M iktar Birim KD! ltAlal(
ıüiRirt l,i\ \l l

TutarSlra No Mılın / İşin Adı

l00 ADETl ARTRoSKoPl TUR Y sETl

ToPLA§l



GEREKÇE

Haştanemiz Ameliyathane servisinde kullanılmakta olan ınrnosxopi
run-y snri puARLI tırtıntin temin edilmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

,fYlcıroı ZıcııIg
Akçaka Hastanesi

yetkllisi

Dip.
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ARTRosKoPİ TUR-Y sETİ PUARLI TEKNiK şARTNAMESİ
Delici uçlaı Y tipinde, 2 adet olmalıdır ve hava girişsiz olrnalıdu.
Delici uçlann sterilizasyon poştin" ,*,. ,".rin.ri için her bir uç için kapak bulundurulmalıür.
Uzeinde en az 2 adet klonp bulunmalıdır.
Puaflr sette irigasyonıuı içinden geçceği pua bulıınmdıdır.
puar kısrnı sııı akışını yönlendirebilmek amao ile yumuşak olrnalıdır ancak baskı yapıldığ zamanoı kısa siiırede şklini almalıdır ve operasyon biteııj kadar deforme olınarnalıdn.
Konektör üzerinde hava boşaltna kapağ olınalıdır.
Uzuntuk 205_220 cm aıasında olınalı
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E. Malzeme iizerinde stsrilizasyon tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.9. Yuvaılal 7J-l0O cc hacimli purı olmatıdır, y*".lut ş"l.illi olrnaınalıdır.
l 0. Raf ömrii teslim tarihinden itibaıen en az 2 yıl olrnalıdır.
ll, Numune, teknik ŞaItnameye uygunluk ve kutlanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi

fuJulaca&tır. UYgunluk karan kullanımdan sonra ve mwıyene kornisyonımun onay ile veriİecektir.
Ürılıler iÇin "Numıme Listesinde" aJmca nrımune sayısı belirtilmemiş ise iki adet nı.ımune
bnalnlrcaktır.

12. Hohangi bir nedenle tiiketilmeyen üriiıııler «i,zleşme siıfesinc€ son hıl|aırma tarihinden 3 ay önce
haber verme koşulu ile firma tarafiıdan yeni tarihli tııriiııle değişirilrnelidir.

13. BakanlıkÇa toPlanmasına karar verilen ürünler geri alınrp toplanılan seri numaralrlar üşındaki
serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.

14. MuaYene Komisyonu gerek duyduğu ürtiıılerdcn her seri için yetcrli myda numtmc alarak anaiiz
iÇin gönderebilecek, aıaliz ücreti satıo fırrnaya ait olacaktr. Analiz sebebi ile eksilerı stok firma
tarafi ndan tamarnlanacaktıı,

15. Firma bozuk hatalı çıian ürifuıleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
16. Kullanrm sııasında ilietim hatası olduğu saptanan malzemeler Iirına tarafından ücretsiz yenisi ile

deği$idlecektiı. Değişiriteıı malzerne eıı geç 5 iş giinü içinde kuruma teslim edecekıir.
17. Ambalaj tiızerinde son kullanma tarihi, lotno, iiıriınün içeriğ hakhndaki tiim bilgilo belirtilmelidir.
18. Raf ömriı dço tesıiminden itibaıen en az 2 yıl olmalıdır.
l9.Üriim PiYasaYa arz ambalajı ilzerinde üretim velveya son kullanım taıihleri, seri ve lot numaıalan,

liretici fırma ticari adı ve iiıretildiği ülke, iiıriine ait TITUBB vdveya ÜTS kayth baıkod numarası
Yer alacaklır. Stgril teslim edilecek ürünler için paketin iiaerinde sterilizasyon yöntemi ve son
kullanma tarihi yazıIı olmalıdır.
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