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ŞANLIURFA VALiLİĞİ

iı saĞr,rrııünüRtüĞü

Şanlıurfa Eğitin ve Araştırma Hastanesi Ydneticiliği

SAYI : l35
KONU: Tçklif Mekfubu

Kaıunımun

TEKLiFMEKTUBU

tlastanemizin ihtiyaçlanndan

aşğda cinsi ve miktan yazılı otan malzemeler 4734 sayıtı Kamu lhale
IiDV Eariç toplam fiyatın hastanemiz Satın Alrna

L{addesine esas ve hii&ümlerine göre satm aiınacaknı.
Bırımine gonderiimesini rica ederim.
22,/d

E-mail

seahsatinalma@gmailcom

Telefon

0(414\ 3l7 26 24126B182B587 /4|

Fax

0{414|

3l7

Dr Mu

26 30

Miktan

Adı

S.No

I-APARoSKOPiK RiGIlT ANGLED DisEKsiYoN VE
KAVRAMA FORSIPSİ

1

l-APARoSKoPiK FASYA KAPATMA ENSTRL MANI
LAPAROSKOPn( KAŞIK FORSEPS

j

LAPARosKoPk MAKRO lĞNE

1
8
9

Teklif Veren Firmanın

Adı
Adresi

Telefon

Fax

TI,TUCU. DüZ

KABZA

E-Mıil

Birimi

1

ADET

1

ADET

I

LAPARo§KoPIK MAKRO lĞNE TUrucU, RAKETLİ KABZA
tAPARo.9KoPiK MAKRO İĞNE TLrfuCU, sAĞA EĞh,tr-i
I-APARO6KoPiK MAKRo İĞNE TIJTUCu soI-A EĞn,{,l
LAPARosKoPiK 10 MM LARGE PoLiMER KLiPS
APLİKATORÜ

6

Ğr,u

Ilastane

l
l
1

i

v

Birim

UBB Kodu

Fiy&tl

ArET

ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET

Toplam

I

i

I

GENEL ToPLAllf
Firma yetkilisi
Kaşe ve Imza

l;

'-- UBB Kodu ile birlikte gdnderilmeyen teklifler değerlendirme dşı brrakrlacaktrr.
***Ödeme kıpsımmda olmayın (SLIT Kodu kıydı otmayan) ürün|erin kabulü depomuzca

yapılmayacaktır.

Hı§tane Adr€si : Yenic€ Mah. Y€nice Yolu No;l EYYÜBiYE / ŞA-NLİInİA
Topçu Meydanı Vergi Daiıcsi : 799040235E
Not : Mal atmlannda teklif edilen üriinlerin numunesi teklif g€çerlilik tarihine kadır Hastanemiz Satn Alma
Birimine gönderileeek olup, gönderiimediği tıkdirde fır a telıJifi ıleğer|endirme dşı bırakda+aktır.

Tg(xlİ şAıTııAM€

1.

6rt€L Htrtıuı.ERı

TEKtiFtERiN HAzlRrANMAsı VE DEĞERuNDıRiLMEsi

a,

:

satlo firma ta.afindan verilen tek|iflerdeki
Teknik 5annam€Ve cevaolar|n, madd€
numaraslna 8öre hazlflanm'ısl ve istenen
öıelıikler iıe iı8ili hükümlere agklayıcı
cevağar

geıekmektedir.

stra

verilmesi

b,

Teklifler ile birlikte tanıtıcı b,roşür
ve katalogların verilmeı ve tek|if edilen
malzemelerin
sertnameye UYgun|uk Bel8esinde bel'rtilen özelliklJrinın
kataloglar ıle tevıt edilmesi
8erekmchedir.

c

satıo firma teklif €tüği cihaın imalatç.s,nın
Türkiye temsalcisi olduğUnu gısterir
8üncel noter
onaylI Temsilcilik Beğesini teklifi ne
eklemek ıorundadır.

d-

Teklif veren firmalar. aşağıda tanlmlanan
sistemin bütünlüğünü hozmadan, seti
olıjştuıan
kalemlerin her biıine teklif vermelidiı,
kısmi tek'ifler değerüenJırmeye ai;nma:.

e-

seti oluşturan parçalar aşğde belirtilen
öıeı|ikleri taşmalı ve bu parçalar birtiri
ile uyum
içerkinde çalşmah ve taşıyıcı sehpa haricindeki
tüm ekıprrıan ayıı marta oımaldır.

f.

Tek|if edilen ürünün, Ayrupa Birlğ
tarafından haıırlanaı
emnlyet ve çev,e kguıı,.a, koşuılarnı
dilzenıeyen bağa.,.:c
gö§te,en işaret 'cE" (conformitö

;#:.Yİ:İlŞ"":"ffi:Ş:İ

ekinde vedlmelidk.

2,

Europ6enne) işaretli olmalıdıı. iıgıı

ıc s"rtırıır.,

,;;;:;

GARANT| sÜREsi vE ŞARTLARİ:

Teklif edilen cihazlar en aı iki (2| yıl süreyle
kullanıcı hatagna bağh olmayan, montaj
ve imalat
hatatarına karşı garantili olacal, teklif veren
firmalar, imalatçl firmanIn vermiş olduğu
8ünceı noter
onaylI Garanti Belgesini teklife ekleyecekleıdlr.

Gaıanti süresinin dolmasından sonrati
10 yıl boyunca ücreti kaşılığl yedek pafça
temini ve servis
ga,antısi verilecet, teklif veren
imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel
noter
on..rı; i; ;||,t
'irmalar,
yedek parça ve servis temini Garanti
Bel8esi teklaf,ere etlenecektır.

3.
1

Ad€t

vAzGEçitMfzTEKNlKÖzELLil(tER:

Rbtht-&tthd Dbeİdyon ııe l(awama FoİrepsiJo
rİm

ı, Reusable ve 360. dönebilir öıellikte olma|ı,

2, ParÇalarlna aYnlabilmeli ve bu parçalarınün
kolaylıkla sö*ülüp

3. çapl 10 mm ve uzun|uğu 36 crrı.
olmalı,
4. Çift çene hareket|i ve sağa açılı
olmai,

takılabilme'i için kılit sistemli olmalı,

Aşağıdaki parçalardan oluşmaIıdır:
1Adet Metal Kabza, hem kiıitli hem kilitsiz
kullanıma uygun
' 1 Adet Ya|ltllmlş Dlş Tğp
ılAdetF
iç Aksamı.
5.

ı

/.

ua
/ro

Adet tasya lGpatma Enstumanı

1

Çap 2.8 mm ve uzunluğu 17 cm olmalld|r.
Trokar insizyonların| kapatmak |çin
kullanıma uygun olmalıdır
keusable olmalıdlr_
Ucu sivri iğne şeklinde olmahdır.

1.

2.

3.

4.

Adet Xaşİ Foııeps

1

foreps aşağıdaki öıelliklere sahip olmatldır:

Teklif^ediıen
1.

z

360' dğnebilir 62ellikte o|.İıaı,
parçalaıına ayrılabilmeli

ve bu parçalarının İolaylıkla sd(üıüp takllabilmeı
için kilit sisternli olmah,

3- Çapı 10 mm ve uzunluğu 35

cıı. olmalı,

4. Tek çene hareketli olmalı,

ş. Aşağıft ki parçalardan oluşmqhdır:

' 1Adet Metal Xabza. raketsiı_
' ı Adet Yalıtılmış Dlş Tüp

'

1Adet Forseps uç aksamı,

2-Ad€tverg İıh€,*,

ı

Yay|ımekanizmah kait uçlu stylet'i olmahdır.
LUERlock bağlantls olmal.dır. Uzunluğu
10 cm

z_Adeİ

Mrba

ığ|e_

Tls|ql,, 5ıİm

1. Eıgonomik düz kabzasi cimaiidır.
2. rcıit brakma mekanizması sağ tarafta bulunmalıdır.
3. Çenesi düz olmalıdır.
4. iç aksam tungsten cartİde'ten yapl|mlş olmah
5. Çapı 5 mm uzunluğu ise 33 cm arasında olma|ıdır_
6. alo 7lo ansındaki sütür materyalleıi ih kullanı|abilir
l Adet lıialco [nc TtfuGu,a
1

2
3

3

özelıikte olmahd.r.

mln

Ergonomik kabzası raketli olmalıdır.
kilit hrakma mekanizması sol tarafta bulunmaıldır.
Çenesi düz olmalıdır.

4

Qp

5.

dmalı
o/o 7 /o arasındaki sütür materyalleri ile kullanllabalir
özellikte olmalıdır.

5.

5 mm ve uzunluğu 33 cm olmalıdır.
ıç_aksam tungsten cartİde'ten yapılmış

ı ada ıuaıro

L
2.
3.

4.
5.

6.

igne Tufucu

,

5 mm

fugonomik düz kabzası oılma|ıdır.
Xilit bırakma **t"nlr-"r, saglarafta Uulunmal,aır
Cenesi sola eğimli/açıh olmahdır.
lç alısam tungsten carbide'ten yapılmış
olmalı
ÇaP! 5 mm uzun|tığu ise 33 cm arasında olmalıdıı

0/0 7/0 arasındaki si-ıtür

rW-

ateryal|eri ile kuIlanılabi lir özellikte olmalıdıı.

,7

l Adct iOH l/iJço Lını lıaıcu, ı smn

1.
2.
3.

4.
5.
5.

€rgonoünik

düz kabzası olmalıdır.

kilat bırakma ,nekaniımast rol

tanfta bulunmalıdır.

ç€ne§! sağa €imli./açı|ı olmaidrılç aksam tungsten carbide'ten yapılmış
olmalı
Çapı 5 mm uzunluğu ise 33 cm arasındl olmalıdır.
O/O 7 /O arasındaki siltür materyaileri ile kullanılabilir

A

özellikte olmaldır.

-ba

,fr\

10 MiıLIK_LARG_E

(BiiyüO_Boy söxüı-eelıin E*Dosı(opl|( poLltER
ABsoRBE oıııeveıı üGasvox İL-İpllpu
KATöRü
TEKNlK şARTNAirEsİ

APLIıqTöRüN çAL|ŞMA tJzuNL uĞu

Öıİlitr;?§

.to/1.t

32.

scM oLMAL DıR.
l

MM TRoKAR GEçlşlNE GöRE DıZAYN
EDILMıŞ

APtlKATÖR TEK PARMAKLA 360" DÖNDÜRÜLEB|LlR
oLMALlDıR.
APL|KATÖRÜ N üzERlNDE.BuLUNAN.
çEV|RME DüZENEĞ l HEM-o-LoK L
KL| ps KARTu şLARı GlB l MoR
REN Glio İ'Öİİİq-ııo

ın

AnLiKATöR KoLAy reııLzı.erıe ve, ETKlLl
sTERLlzAsyoN içlN
HANDLE, şAFT vE ıç AKsAM
şerııüöe'Db-pih'ğnva nvnıı-MALıDıR.
APLİ«ATÖR WECK HEM_o__LoJ(,
oLMAyAN pol IMER KL lpsLERl

(BÜYÜK BoYiKoYU tt/İoR} ABsoRts€
ıE inırı i.ıvlıırİL ü oı-ııeı-ı oı n.

ll

Rpı_[xRrÖR AĞlzlNA HEY:9_Loj L KLİPSLERİNııı
lLE TAM oLARAK oTURMAL|DlR

*ynxıRnı

KLİK

sEsl

[!:lİ9_soN KAPAMAYI Y4İ|ylPiN öNcE APL|KATöR üZERıNDE
RAHATçA HAREKET ğTTiRiLEBiLı,ıİıİoln.
APLıKATöRüN VER|MLı sreR|llzesyoNu
öNCEDEN
BuHARRoToKLAvıNDA 132-135 ,oe + oaİıra'sunE VAKUMI_ANMlŞ

ııe sAĞÜNİİL-

APLİKATÖRÜN UBB KAYD|VE SGK ONAYi
BULUNMALIDİR.
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l

W

