
Fiyalar KDV Haıiç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka beIirtiImçlidir.
UBB sorgulamasma gö.e en düşük 3 teklifbaz altnacaktır. SGK odenir/odenmez teklifte beliıilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendime dışt bıİakılacalllr. Pakete dahi! olup olmadığl teklifte belirtileceklir.
SUT fiyatınl aşaİü teklifleı değerlendirme dışı brakılacaktIr. Ödemelq muayene kabul sonrası 1-3 Ay a.ıasmdadır.

SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintilef durumunda yüıleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktf.
Teklifveren istekliler },ııkandaki tüm maddeleri şartsüz kabul etmiş sayılacakıl..

SonTeklifTarihi: 9 n.O \.2ol ( 5cF]t l?'9-

T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00322
Konu: Tetdif Mektubu
İşin Adı: K.B.B.-MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştrrma ve UyguIama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgi]er yukanda bildiril-rniştir.

Mal / Hizmet Adl Miktart Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 OTOSKOP OFTALMASKOP SET]
DUVARA MONTE

4 ADET

2 i TUR iRPJGAsYoN İLErİ
iHoRTUMu

100 ADET

3 Diapozon setj 1 sET

4 PIYEsE1,4EN 20 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adfes: Araşİrma ve Uygulama Hastaİresi osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
irtibatteıefon: Tel.:0 (4|4)344 4'| 65 Faks :0(4l4)34441 69
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*Tanımlaycı firma bilgisi olmalı ve teklifile biIlikte SGK soıgulama sisteminin çıLlısı teklifile birlikte verilmelidir.
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DUvAR üNirrsi:
l. Ünit 220vl50hz şebeke elektriği ile çalışmalıdır.
2. Ünit tek bir gövdeden oluşınalı ve i,izeriııde l adet spiral kablolu elceği bulunmalıdır.
3. Ünit üzerinde markası, modeli göri'ıııür bir şekilde yazılı olmalıdır.
4. Ünit iizerinde bir açma-kapama düğmesi olmalı, bu düğme iizerinde cihazın açık olduğunu

belirten bir ikaz ışığı yanmalıdr
5. Enerji çıkışı 3,5v olmalıdır.
6. Ünitin spirat kabtolu elceği 3 m uzunluğa kadar uzayabilmelidir.
7. Elcck otrırtulduğu yuvadan alındığında krı|lanılan başlığa otomatik olarak enerji gelmeli, yerine

konulduğunda enerji kt-silmelidir, İstcnirse başlık özel anahtarı vasıtasıyla e|ceğe

kilitlenebilnıelidir. Elcek alıııdığında ışığın varunasını sağlayan anahtar dışarıdan gözükmeyecek
manyetik anahtar olmalıdır. Bu sayede tozlanma gibi nedenlerle fonksiyonunu yitirmesi
engellennıiş olmalıdır.

8. Elcek üzerinde ışık ayan yapılabilmelidir.
9. Elcek yerlerinden alındığında ampulün ömrünü uzatmak için voltajı düşükten yükseğe doğru

arttıran yumuşak başlatma özelliği olmalıdır.
l0. Opsi1,,oııel olarak. cihazın istenildiğinde taşınabilir (seyyar) kullanılabilmesi için, her iki

başlığında uyacağı. orijina| ve setle aynt marka. Li-ion pil ile çalışan, pilin doluluk durumunu
gösteren \e en az 3 led'<len olı.ışan göstergeli handle'ı olınalıdır. İstekli firma bu özellikteri orijinal
kataloğunda işaretleyerek ispatlamalıdır.

ll. Cihazın orjinalliğinin kontrolu açısından,cihazlann tizerinde mutlaka fabrika çıkış seri no.suve
amblemi aranacak ve seri no.su gerekirse üretici firmadan teyit ettirilecektir. Bu
anlanıda teslim edilecek tiim cihazlarda amblem ve seri numaıası aranacaktır.

OTOSKOP:
l2. 3.5 volt ultraı, ioleden ııf ınııış zenon halojeıı aydınlatmalı olmalıdır.
l3. lşık çıkışı otoskoptıüı arka kısınından uç kısınra doğru olı,ııalı, yanstmasız ve bozulmayan görüntii

elde edilmelidir
l4. Oıoskop başlığı mai-krom kaplı metal olmahdır.
l5. otoskop başlığın enerji kaynaklanna takılacak kısmı konnektör kilit sistemli olmalı, bu sayede

kendi markasının değişik enerji kaynaklannda da kullanılabilmelidir.
l6. Otoskop başlığının 3x büyütme yapan optik camlı gözlem penceresi olmalı, çizilmeye dayanıklı

olmalı ve kendi ekseni etratlnda 360' tlönebilnelidir.
l7. Sağlıklı bir nrrıayene için yansımaları azaltmak amacıyla otoskop içi mat siyah olmalıdır.
l8. Gerekıiğine otoskop ile orta kulak pnömatik testi yapılabilmelidir. Bunun için opsiyonel

insut'lasyon pompası olmalıdır. Pnömatik muayene için gözlem penceresi ile otoskop başlığın
arasında conta olmalı ve gözlem penceresi hava geçirmez bir şekilde başlığa kilitlenebilmelidir.

l9. Gözlem penceresi kaybolnrayı önleııek için başlığa vidalannıış olmalıdır ve sadece tornavida ile
sökülebilmetidir. Gözlem penceresi ve lens olarak iki parçadan oluşmalıdır. Sadece zarar gören

kısım değişebilmelitlir.
20. Otoskop ile birlikte 2,2 - 2.8 -- ].5 - 4.5 - 5,5 ve l0 mm çaplarında ınetal kilit sistemli sanalon

"s" maddesinden yapılmış, herhangi bir antiseptik ile dezenfekte ve max. l34'c'de otoklava
girebilen sürekli kullanım spekulumları verilmelidir. Ayrıca setle birlikte işitme kanalını korumak
için 40 adet 3mm ve 40 adet 5 mm çaplı stirekli kullanım spekulumlann ucuna takılan tek
kullanımlık yumuşak uç verilecektir.

2l. Set ile birlikte 1000 adet 2,5 mm ve 1000 adet 4 mm çapında tek kullanımlık spekulumlar
verilınelidir.

22. Tek kullanımlık spekulumlar için için duvara monte edilcbilen spekulum kurusıı verilmelidir.
23. Cihaz 2 yı| fabrika, l0 yı| iicreti ınııkabili ycdck parça vc scrvis temin Iantl s l
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)5. Firmalar şartnamede istenilen ürünlerin tamamından en az 1(bir) adet numuneyi, ihale saatinrlen
önce futanak ile idareye teslim edeceklerdir. Numune teslim etmeyen isteklilerin tekliileri
değerlendimre dışı bırakılacaktır.
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1-1 Açılı Piyasemen
2-) Açılı ve 12,5 cm olmalıdır.
3-} Teklif edilen düz şaftlı burlar ile kullan ılabilmelidir.
ıl-) sağ ve sol rotasyon yapabilmelidir.
5-) Takıhp çıkartılabilen irrigasyon bağlantı aparatı bulunmalıdır.
6-1 Dönme hızı 40.000 rpm olmalıdır.

NE5
n]

76692
K.B.8.
tjip.No: c. HAsT,.a:

(



B.B al
lo 27)

H NEs,

TUR ıRıGASYoN ıLET! HoRTUMu TEKNıK ŞARTNAMESı

1-) Tek kullanımlık paketlerde olmalıdır.
2-} lrrigasyon tüp seti ameliyathanede kullanılan basınç ayarlayıcı(roller pump) çalışma
elemanı markası için üretilmiş olmalıdır.
3-) Tek adet ponksiyon iğnesi tüp seti ile birlikte verilmelidir.
4-) Tüp setinin uzunluğu 3200mm,çapı 1mm olmalıdır.
5-| lrrıgasyon tüp seti dizaynı sayesinde basit,hızlı ve güvenli kullanım sağlamahdır.
5-) Setin üzerinde markası,ürün kodu, kullanılacağı cihazın modeli yazılı olmalıdır.
7-) Malzeme steril olmalı ve paketin üzerinde yazılı olmalıdır.
8-1 Paket üzerinde son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
9-) Ürünün CE belgesi olmalı ve paketin üzerinde CE işareti olmalıdır.
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DiApozoN SETİ 4,Lü TEKNİK şARTNAMEsİ

DİAPoZoN 4,Lü SET
sET İÇERİĞİ;

1. s|2ılz(aĞınrırı,D
2 . Set içerisind e 4 adet 5l2 frekans diapozon bulunmalıdır.
3. Diapozonlann alt kısımlan 1ııvarlak olan model olup kullanım esnasında ele zaıar

vermemelidir.
4. Tiim parçalara uygun 1ııvalann mevcut olduğu özel taşıma çantası olmalıdır.
5. Diapozon seti 4'lü 2 yıl garantili olmalıdır.
6. Diapozon seti , paslanmaz çelikten imal edilmiş olacakur.
7. Malzemelerin polisajı diizgiin ve pi.iriizsi.iz olmalıdır.
8. Diapozon seti tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan

malzemeden yapılınış olmamalıdır.
9. Teklif edilen üriin]erin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ilriiuılerin tamamı TİTUBB'de Sağhk
Bakanlığı tarafındaıı onaylı olması gerekmektedir.

10. Setleri temsilen verilmesi zorunlu alet numunesi 5|2l1Z diyapozondur.

HAsTANEs,
arl Uzman!


