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TEKLIF FORMU

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: GÖĞÜS SERVİSİ- RİJİT BRONKOKOPİ SETİ ALIMI
: Teklif Mekubu
: 30213
: 00786

-Fiyalaı KDV Haıiç olarak vcrilmelidir. Malzernelcrin Maıtası veya Özelliği mutlaka betiftitmelidir.
-[JBB soıgıılamaına göre en düştık 3 ıeklif baz almaçaktıl. SGK Ödenir/Ödenmez teklifre belinilettktir.
-SUT kodu beliıtilrneycn tckliflc, değerlendirmt dışl brdk acnlitır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte btlinilccellir.
-sUT fiyatını 8şaİı teklifler değerlendimc dlşı buahlacakbr. Ödğmcler muaycne kabul soDı"ası 1-3 Ay ara§ındadlr.
-SGK Tarafııdan UBB'den kaynailanaı kosintiler durumunda }tklcniciye odeme yapıtmayacak ve yokleniçi hiçbü hak t8lebinde
bulunmayac€lİır.
-sGK Ödeııiİ/Ödenmez
-Pakete dahi|dil/dahil değildir
-Tanımlayıcı Firma bilgisi oİnalı ve rcklifbirlikte sGK sorgulaman sistcminin çıktı§ teklifile birlikte vcrilmelidir.
-Teklif formunda b€lirti|miş olaı SUT Kodlaıı ve UBB Fiİma TaDmlaylcı No cşleşmelidir.
-Teklifveren isteklilğ )ukand,ki tüm maddeleri şaİtsız kabul etrniş s8},ılacakttİ.
_İdare No : 63760.38.32.00.01.330
ldare edı : Harran Ünivenitesi Araşt!ıma ve Uygulama Hastane§i
-Ekap l<aydı için )(IvtL dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bi|dirilrniştir.

YAKLAŞİK MALiYET

Son Teliilif Tarihi: 25.10.20t8

.Tanımlaycı fiıına bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGK sorgulama sisteminin çılİısı t9klifile birlike verilm€lidir
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Haric):

Adr€s: Ar4rtrİmr ve Uygulama Hrstarcsi osmeıbcy Kamposo ŞANLII,RFA
Doğud8rı Teİnin Mai| : dorrudanıemin@h8rran.edu.tr
lhaüe Mail Adİssi : satinalma63@İıotsnail.com

Inibd telefon : Tel.: 0 (4l 4\ 3u u 44 Faks : 0 (4l4) 3,14 40 00
Doğrudan Temin iletişim : 0 (4l4) 3,14 41 78
ihdc netişim : 0 (4ı4) 3tı4 41 65-5810
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TEKNiK ŞARTNAME GENEt HÜl(ÜMLERi

1.TEKtiFLERıN HAzlRLANMAsı VE DEĞERtENDiRiLMEsi :

a.satlc| firma taraflndan Verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevaplarln, madde slra numaraslna
göre hazırlanmas| ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.

b.Teklifler ile birlikte tanlt|cl 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 onaVll

Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
d.Teklif veren firmalar, aşağıda tanlmlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin

her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.

e.seti oluşturan parçalar aşağıda belirti|en özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum iÇerisinde

çalışmalıdır.
f.Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağllk, emniyet

ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren

işaret "cE" (Conformit6 Europ6enne) işaretli olmalıdır. iıgili Ec sertifikası teklif dosyası ekinde

verilmelidir.
2.GARANTi sÜREsi VE ŞARTIAR| :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yı| süreyle kullanlcı 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 dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığl yedek parça temini ve servis

garantisi verilecelç teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaYlı 10 Yıllık
yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekiiflere eklenecektir,

3.vAzGEçitMEz TEKNiK ÖzEttiKLER :

Genel Hüküm: Sistemin bütünlüğünün bozulmaması için tüm listeye teklif Verilmelidir. sistemin

uyumlu çalışması ve kolay kullanımı açısından tektif edilen tüm ekipmanlar aynı marka olmalıdır.

1 Adet 0'Teleskop,
1. Düz İleri Görüşlü 0" olmalıdır.
2. Çap| 5.5 mm ve uzunluğu 50 cm olmalıdır.

3. otoklav ile steril edilebilmelidir.
4. Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.

1 Adet Teleskop 90"
- Lateral görüşlü 90" olmalıdır.
- 5.5 mm çapında ve 50 cm uzunluğunda olmalıdır,

- otoklav ile steril edilebilmelidir.
- Fiber optik |şık transmisyonu bulunmalıdır.
1 Adet Teleskop 0',
- 5.5 mm çapında,53 cm uzunluğunda olmalıdır,

- otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
- Fiber optik ışık transmisyonu mevcut olmalıdır,

1 Adet Prizmatik lşık Yansıtıcısı
1. otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
2. Fiber optik ışık kablosu bağlantısı bulunmalıdır,

1 Adet Adaptör
Teklif edilen adaptör aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır,

- Kızaklı cam pencere tıpası, sealing kepli, açık kanallı ve hareketli olmalıdır,

_ Full lümen trakeoskop ve bronkoskoplarla kullanı|abilir özellikte olmalıdır.

1 Adet Enstrüman Kılavuzu,
aspirasyon kateterleri için olmalıdır.
1 Adet Bronkoskopi Tüpü
1. Teklif edilen ri pü boyu 7.5 olmalı ve uzunluğu 43 cm olmalıdır,
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2. Distal aydınlatmalı olup ışık taşıyıcısı ile beraber verilmelidir.
3. Kızaklı cam pencere tıpas|, teleskop guide ve respirasyon için adaptörü ile birlikte kullanılabilmelidir.
1Adet Adaptör,
Teklif edilen Bronkoskop tüpleri ile birlikte kullanıiabilmelidir.
Mekanizmasında cam pencere tıpası, lastik teleskop kılavuzu ve enstrüman kullanımı için açık kanalı
olmalıdır.
Adaptör üzerinde kızak yardımı ile istenilen yönde hareket ettirilmelidir.
1 Adet Ayarlanabilir büyüteç
Kızaklı tip, halka adaptörlü, otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
1 Adet Bataryalı lşık Kaynağı
1.Led teknolojisi ile çalışmalıdır.
2.Operasyon süresi minimum 120 dakika olmalıdır.
3.Hafif olmalıdır. Ağırlığı 150 gramı geçmemelidir.
4.|şık parlakhğı en az 50.000 lux olmalıdır.
S.Renk ısısı en az 5500 K olmalıdır.
6.Fiberskop ve teleskop fiber optik kablo girişlerine herhangi bir adaptöre gerek olmaksızın monte
ed ilebilmelid ir.

7.Fiberskop ve teleskobun herhangi bir ışık kaynağına gerek kalmadan, mobil olarak kullanılabilmesine
imkan sağlanmalıdır.
1 Adet Bateri Şarj Cihazı için Ana Kab|o
- Teklif edilen bateri şarj cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- Uzunluğu en az1.5 m olmalıdır.
1 Adet Li-lon Batarya Şarj Cihazı
1.Yeniden şarj edilebilir Lityum İyon bataryaların şarj edilmesi için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
1 Adet PARENKiMAt FoRsEPs
1.Atravmatik olmalıdır.
2.Forseps çift kıvrık çeneli ve tek çene hareket!! olma|ıdır.
3.Tutamaç kısmı kilitlenebilir ve yatay olmalıdır.
4.Ağız uzunluğu 53 mm olmalıdır..
5.11'lık trokar ile kullanıma elverişli olma|ıdır.
7.Forseps 5mm çap|nda ve 28 cm uzunluğunda olmalıdır.
8.İçeriğinde aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır:

tKilitleme pozisyonlu metal kabza, raketli
+Dış Tüp, çalışma iç akamı ile birlikte

1 Adet Akciğer Forcepsi
Teklif edilenakciğer forseps aşağıdaki özelliklere sahip olma|ıdır :

1- Atravmatik, tlrtlll|, eğri çene|i ve tek çene hareketli olmahdır.
2 - 5 mm çapında ve 28 cm uzunluğunda olmalıdır.
3 - Aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
1 adet Metal Kabza , 4 kilit pozisyonlu
1 adet Dış Tüp
1 Adet Bipolar Disekt Edici Forspes
1.Bipolar disektör plastik elçek, metal izole dış şaft ve çeneli iç şafttan oluşmalıdır.

2.Reusable düz disektör 5mm şaft çapında olmalıdır.
3.Dİsektör üzerinde tek elle 360 derece dönmesini sağlayan plastik rotasyon halkası bulunmalıdır.

4.Çene tamamı uca doğru ince|en yapıda, atravmatik ve çift çene hareketli olmalıdır.

5.İç çene uzunluğu en az 24mm olmalıdır.
6.Çene ve iç şaft birleşimi seramikle kaplı olmalıdır.
7.Şaft uzun|uğu en az 36cm olmalıdır.
8.Elcek, dış ve iç şaft daha iyi sağlayabilmesi için monte-demonte edilebilmelidir.
9.Bipolar disektörün lanabilmelidir
10.Bipolar d isektö
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11.Elcek üzerinde 45 derece açı ile konumlandırılmış, korunaklı bipolar pin konektörü olmalıdır.
12.Ergonomik ve rahat tutuş için elcek üzerindeki tutaçlardan birinde serçe parmak koyma parçası

bulunmalıdır
l Adet Bipolar Yüksek Frekans Kablosu,
Bipolar enstrumanlar için ve uzunluğu 300 cm olmalıdır.
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