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iıciı,i rinıuııını
Hastaıemizin ihtiyaçlaıuıdaı aşağıda cinsi ve miktan yazlIı olan ma|zemeler, işler. 4734 sayllı Kamu İhale Kanununun Doğud9n

Temin 22ld (par8ssl limitler kapsamında) Bendiyöntemi ile sahn allnac8İtı.. KDV Hıriç en geç l5/09n02l taİih ve saat ı5:00,a

kada! fiyat verilmesini rica ederirn.

Telcfon Numınsl :04l4 3l8 94 65

Fıx Nümırısr :0414 316 94 23

E-mıil :satinalmaakcd@gmail.com

UeDr.Mchm.t GÜMER
Hıstınc Y6n.tici§i

Ih ıç Listesi

DİKKAT EDiLECEK HUSUSLAR VE AL|M ŞARTLARJ
ı. Teklifedilecck üriın (TsE,Iso,cE vs) belgelerine haiz olacaıİır,

2. Teklifedilen malzemeler kesin sipııij taıiiinden iıibaren 7 gon içinde teslim edilecekıiı.(fi.ma tarafından yazılacak)

3. Fatur8 bedeIi ilzerinden kanuıi kesintileı yapılacaktıı.
ıı. Teslim yeri muayene komisyonu nezarctinde Hast,nemiz depolaııdıf,

5. Üone ait gaıaıtİ belgeleri mal.n teslimi sırasında Hastanemiz Dayaııklı Taşınıı Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecekıir,

6. Teklifini verdiğiniz urunun uBB kodunu teklifkağtdına yazınız,

7. Tektlifini verdiğiniz ürtıntin markasını belininiz.

EK: T'knik ş'rtn'mc 
Teklifveren Firmı
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Not : TekliJlerde Korolama,e Daksil Kesinlikle Olmqüocakıv
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TEKNİK şARTNAME GEt{Et HÜKÜMtERl

ı.TEKLİFtERıN HAzlRLANMAsl VE DEĞERtENDıRitMEsı :
a,satıcl firma tarafından veriIen t_ekliflerdeki Teknik şartnameye cevapların, madde sıra numaragnagöre hazırlanması ve istenen özellikler ile ıltiIi hükümIere açıklayıcı .ur"pı"t. r"rır*i lere1meiteaır.b'Teklifler ile birlikte tanltlcı broŞür ve kataİogların verilm;i ve teklif edilen malzemele-rin şartnameyeuygunluk 8elgesinde belirtilen özelIiklerinin kitalog|ar ıle teyit edilmesi gerekmektedir.
c,satlc| firma teklif ettiği cihazln ımalatçlslnın Türki|e temsilcisi olduğunu gösterir tüncel noter onaylıTemsilcilik Belgesini teklifi ne eklemek zorundadır_
d'Teklif veren firmalar, aŞağda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerinher birine teklif vermelidir, klsmi teklıfler değerlendirmeye alınmaz.
e,seti oluŞturan parÇalar aŞağıda belirtilen öiellikleri taşımalı ve bu parça|ar birbiri ile uyum içerisinde
çalışmalıdır.
f,Tekjif edijen ürünaın, AViuPa Bir|iğ tarafindan haarlanan ve uyulmas gereken asgari sağltlç emniyetve Çevre koruması koŞullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere ,ygrnİugunrl,ırt.ren
iŞaret "CE" (Conformit6 EuropĞenne) işaret|i olmalıdır. ilgili Ec sertifikası teı<ıii aosyiı ekindeveriImelidar.
2.GARANTİ sÜREsİ vE şARTIAR| :

Teklif edilen cihazlar en a2 iki (2} yıl süreyle kul|anıcı hataslna bağlı olmayan, montaj ve amalathatalarlna karŞı garantili olacak, teklif Veren firmalar, imalatç| firmanın vermlş o|duğu gtınceı noteronaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temina ve .ervisgarantisi verilecek, tekİif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllıkyedek parça Ve servis temini Garanti Beltesi tekliflere eklenecektir.
3.VAZGEçitMEz TEKNİK ÖzEttİKIER :

1 Adet UreteroRenoscope set, 6,5 Fr., 43 cm
Teklif edilecek üreterorenoskop aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:
6örüş yönü 6" olmalıdır.
Di§talde kalmiğ 6J fr. olmatı ve proximalde kalınlığ en fazla 93 Fr- olmalıdır.
DistaI ucu atravmatik yapIda ve yuvarlatllm|ş o|malıdır.
Çalışma uzunluğu 4244 cm arasında olmalıdır.
Bir adet merkezi enstrüman kanalı ve iki adet lateral irrigasyon kanalı bulunmalı, merkezi kana| çapıen az 4,8 Fr olma|ı, en a2 4 Fr. çapındaki enstrümanlar kullanllabilmelidir. Yanal kanallar ise sürekla

irİigasyon Ve emme işlemine imkan sağama|ıdır.
Ureterorenoskop merkezi kanalından enstrüman kullanım adaptörü üzerinde kendi kendine kapanan

valf sistemi olma|ı ve böYlece enstrüman kullanılmadığı zamanlarda sıvı akışı engellenmelidir.
Üreteroneskop ile birlikte 10'Iuk paket halinde conta v-erilmelidir.
Enstrüman adaptörü sökü|üp takllabilir özellikte olmall ve istenildiğinde çift girişla adaptör de

takılabilir olmalıdır.
Vizör kısmı, teleskop gövdesine açılı olmalıdır.
Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.

Aşağıda belirtilen aksesuarlar ile birlikte verilmelidir.
1Adet Metal sterilizasyon ve saklama kabı,temizleme adaptörü ile birlikte
1 Adet Luerlock konnektör
1 Adet Mus|uklu Konnektör
1 Adet Akış Kontrollü Musluk
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