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}Taıımlayıcı firma bilgisi olnalı v9 teklif ile birliktc sck §orgulama sisteminin çıiiısı teklif ilc biılikte vğrilmeIidir
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Ha.ie):

Adİ€§: Ar§tma ve Uygulaına tl8§tııesi osmanbey Kanp0sü
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ihdc İletişim : 0 (4l4) 344 41 65-5810
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TEKNİK ŞARTNAME GENEt HÜKÜMLERi

1.TEKLıFLERiN HAzlRtANMAsl VE DEĞERtENDıRitMEsı :

a.satlcI firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numaraslna
göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
b.Tek|ifler 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
Temsilciiik Belgesini teklifi ne eklemek zorundadır.
d.Teklif veren firmalar, aşağıda tanlmlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, setİ oluşturan kalemlerin
her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
e.Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özel|ikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde
ça|ışmalıdır.
f.Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet
ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren
işaret "CE" (Conformit6 Europ6enne) işaretl! olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde
verilmelidir.
2,GARANT| sÜREsi VE ŞARTLAR| :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat
hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter
onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
Garanti süresinin do|masından 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.VAZGEçİtMEz TEKNİK ÖzELtiKtER :

Genel hüküm: sistemin bütünlüğünün bozulmaması için tüm listeye teklif verilmelidir. sistemin
uyumlu çalışması ve kolay kullanımı açısından teklif edilen tüm ekipmanlar aynı marka olmalıdır.

1 Adet Pediatrik Sisto - Üretroskop Seti
9.5 Fr. kalınlığında ve 6" açılı olmalıdır olmalıdır.
Tek basamakla 9,5fr'den 11fr çıkmalıdır.
13 cm uzunluğunda olmalıdır ve otoklavlanabilmelidir.
Enntegre fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
2 adet lateral irigasyon portu ve bir adet 6fr çapında çalışma kana|ı bulunmalıdır.
5 fr kalinlığında enstrümanlar çalışma kanalından kullanılabilmelidir.
Aşağıdaki ürünlerle birlikte teslim edilmelidIr:
Kılavuz tel yerleştirme aparatı
Enstrüman portu
LUER-Lock Tüp konektörü 2 adet
conta 10 adet tek kullanımlık

2 Adet Kavrama Forsepsi
- Ufak parça|ar için ve çift çene hareketli olmalıdır.
- 5 Fr- ve uzunluğu 30 cm. olmalıdır.
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