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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 02985
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: AMELİYATHANE - CERRAHİ SET ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutIaka belirtilmelidir.
UbB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.

SUT kodu beliıtilmeyen teklif'ler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil otup olmadığı teklifte belirtilecektir.

SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.

SGK Tarafindan UBB,den kğnaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiÇbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 24.10.2017

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGk sorgutama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir

İdare No : 63760.38,32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap kaydı için xML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 CERRAHİ sEr (GENEL)
BRONKOSKOPİ

1 sET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: fuaştırma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
irtibatteletbn:Tel.:0 (414)344 41 65 Faks :0 (4l4) 344 41 69
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TEKNlK şARTNAME GENEL Hürüvıı-eni

ı.rrxı-i r ır ni ıv ııazı Rı-ıN MAsı vr o rĞ g nle ıu oi ni ı-ıvı es i :

a.Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdekiTeknik Şartnameye cevapların, madde sıra

numarasına göre hazırlanmas| ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar

verilmesi gerekmektedir.
b.Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin

şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi
gerekmektedir.
c.Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel

noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.

d.Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan

kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.

e.Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum

içerisinde çalışmalıd ır.

f.Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliğitarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık,

emniyet ve çevre koruması koşullarını düzen|eyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere

uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformit6 Europ6enne) işaretli olmalıdır. İlglli rC

Sertifikası teklif dosyası ekinde verilm eIidir.

2.GARANTı sÜnesi VE ŞARTLARı :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağ|ı olmayan, montaj ve

imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu

güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve

servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter

onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3.VAZGEçİLMEz TEKNİK Özrı-ı-irı-rn :

PEDİATRİK CERRAHİ SETİ

GeneI hüküm: Sistemin bütünlüğünün bozulmaması için tüm listeye teklif verilmelidir.

Sistemin uyumlu çalışması ve kolay kullanımı açısından hastane envanterinde bulunan diğer

bronkoskop tüpleri ve forsepsleriyle uyumlu olmalıdır.

1 Adet Bronkoskop Tüpü,

].. Proksimal aydınlatmalı olmalıdır.
2. Ayarlanabilir proximal prizmatik ışık deflektörlü olmalıdır.
3. Maksimum aydınlatmalı ve küçük eksternal çaplı olmalıdır

4. Emme ve enstrüman kullanımı için kanalı bulunmalıdır.

5. lşık taşıyıcı içerisinde ışık kaybı olmamalıdır.
6, Boy 3.5 ve uzunluğu 30 cm olmalıdır.

1 Adet Bronkoskop

Çalışma uzunluğu 30 cm , boy 3 olmalıdır,
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1 Adet Cam Pencere Tıpa,
1. Bronkoskop Tüpleri ile birlikte kuIlan ılabiImelidir.

1 Adet Lastik Teleskop Kılavuz
1. Bronkoskop teleskopları veya optikal forsepsler ile birlikte ku llanılabilm elidir.

1 Adet Kılavuz Pa rçası,
1. Kısa olmalıve çocuklar için olan emme kateteri için kullanılmalıdır.

1 Adet Bron koskop-Özofagoskop Forsepsi
Teklif edilen bronkoskopi ve özofagoskopi forsepsi aşağıda belirtilen özelliklere sahip
olmalıdır:
1. Forseps çok kullanımlık olmalıdır.
2.Forsepsin ucu Alligatör yapıda ve çift çene hareketli olmalıdır.
3.Forsepsin çapı 1.5 mm ve çalışma uzunluğu 25 cm olmalıdır.
4.Forseps, sert yapılı yabancı cisimlerin çıkarıImasında kullanılabilmelidir.

1 Adet Bronkoskop-Özofagoskop Forsepsi
Teklif edilen bronkoskopi ve özofagoskopi forsepsi aşağıda belirtilen özelliklere sahip
olmalıdır:
1. Forseps çok kullanımlık olmalıdır.
2.Forsepsin ucu Alligatör yapıda ve çift çene hareketli olmalıdır.
3.Forsepsin çapı 1.5 mm ve çalışma uzunluğu 35 cm olmalıdır.
4.Forseps, sert yapılı yabancı cisimlerin çıkarılmasında ku lla nılabilmelidir.


