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sisrosKoPi oDAsl EKsiK MAtzEMEtERi TEKNiK $ARTNAME GENET HUKUMtERi

1. TEKTIFLERiNHAZIRTANMASIVEDEGERLENDiR|TMESi:

a. Satrcl firma taraflndan verilen tekliflerdekiTeknik SartnameYe cevaplarln' madde slra

numaraslnagdrehaztrlanmastveistenen6zelliklerileilgilihilkiimlereagrklaytctcevaplarverilmesi
gerekmektedir'

b. Teklifler ile birlikte tanltlcl brog0r ve kataloglartn verilmesive teklif edilen malzemelerin

SartnameyeUygunlukBelgesindebelirtileniizelliklerininkataloglarileteyitedilmesigerekmektedir.
c. Satlcl firma teklif ettiBi cihazln imalatglslnln Ti,lrkiye temsilcisi olduEunu gtisterir gtincel noter

onayh Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadtr'

d. Teklif veren firmalar, asaBlda tanlmlanan sistemin botirnlilEon0 bozmadan' seti olusturan

kalemlerin her birine tekllf vermelidir, krsmi teklifler de!erlendirmeye altnmaz'

e.Setiolusturanpargalaragalrdabelirtilenozellikleritaglmallvebupargalarbirbiriileuyum
iQerisinde gahsmalldlr.

f. Teklif edilen UrUniin, Avrupa Birlifi tarafrndan haztrlanan ve uyulmast gereken asgari sa[hk'

emniyet ve gevre korumast kolullarlnl diizenleyen ba[layrct mevzuata ve direktiflere uygunluf,unu

gostereni$aret"CE"(Conformlt6Europ6enne)igaretliolmaltdtr'ilgiliEcsertifikasrteklifdosyast

ekinde verilmelidir.

2. GARANT| SURES| VE SARTIARI :

Teklif edilen cihazlar en az ikl (2) yrl sUreyle kullanrct hatasrna bafh olmayan' monta'i ve imalat

hatalaflnakar$lgarantiliolacak,teklifverenfirmalar'imalat9rfirmanlnvermi$olduEugUncelnoter

onayh Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir'

Garanti silresinin dolmasrndan sonraki 10 yrl boyunca iicreti kargrlr[r yedek par9a temini ve servis

garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatgr firmanln vermi$ olduEu giincel noter onayh 10 yrlhk

ledek parga ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir'

3. vAzGECitMEz TEKN|K ozELLixtER

2 Adet Sistoskop-Ureuoskop Krhfr 17 Fr' Set

17 Fr. olmah, obturatorii ve 2 adet LUER-lock adaptorii ile birlikte verilmelidir'

1 Adet Sistoskop-Uretroskop 20 Fr'

20Fr.olmah,obturatoruVezadetLUER-lockadaptdr[llebirlikteVerilmelidir.
1 Adet Fleksibrlsisto-iiretro-Fiberskop

Teklif edilen clhaz aga[rdaki ozelliklere sahip olmahdtr:

- Enstrumankanalt en az7 Ft' olmaltdtr'

- Goriig Yonii 0", gorUg agrsr 110' olmahdtr'

- CaISma UzunluEu en az 37 cm olmahdtr'

- DtS CaPl maksimum 15'5 Fr'

- Distal ucu krvrrlabilir olmalr, yukart ktvrrlma kabiliyeti 210" a9a[r klvrllma kabiliyeti ise 140'

olmaltdtr,

- Hem gaz hem de uygun soliisyon ile sterll edilebilmelidlr'

- ASaEldaki aksesuarlart ile birlikte vErilmelidir:

l adet Canta - L--^r-^+ri fl^r,.ihrt ( F

2 adet Kavrama Forsepsi, ktigtik pargalar igin kullanrma uygun, tek gene hareketli, fleksibrl' 5 Fr''

uzunlu[u 73 cm olmahdtr'

1 adet Biyopsi Forsepsi, tek gene hareketli' fleksibrl' 5 Fr'' uzunlulu 
" 

trn 
:'I.:ld"l:;

l adet BasrngKompanse Baqltf,r, gaz sterilizasyonu slraslnda ventilasyon amacl ile kullantma uygun

thn0r.h
f!

olmahdtr.

*'3"mi#r:



1 adet Kaqak Test Clhazr, puart ve manometresl ile birlikte verilmektedlr'

1 adet Temizleme Frrqasr, fleksibtl' uzun'

6 Fr. gaph kanallar igin kullantma uygun olmaltdtr'

2 Adet Kavrama Forsepsi

Kiigiik pargalarr ve stent grkarabilmek amaqlt' tek gene hareketli' riiit' 5 Fr' ve 70- 73 cm uzunluEunda

olmahdtr'

Mevcut 17F rijit sistoskopa uygun olmahdtr'

1 Adet BioPsi ForsePsi,

-Tek gene hareketli ve rigit olmahdtr'

- 5 Fr. ve uzunlufu 70- 73 cm 'olmalrdtr'

Mevcut 17F rijit sistoskopa uyBun olmahdlr'

1 Adet 30" TeleskoP

Teklif edilecek teleskop, a9afrdaki teknik ozelliklere sahip olmalrdtr'

- 30', ileri oblik goriislii ve genis acllt olmaltdrr'

- eapt 4 mm olmaltdtr'

- Otoklavlanabilir Ozellikte olmahdlr'

- Fiber optik Itlk transmisyonu bulunmahdtr'

-Mevcut sistoskopi sistemine uygun olmalldlr'

1 Adet 0" TeleskoP

Teklif edilecek teleskop, aSaEldaki teknik ozelliklere sahip olmakdrr'

- 0', ileri gdri..i5li.i ve genlS agrlt olmahdtr'

- qapt 4 mm olmaltdtr'

- Otoklavlanabilir tizellikte olmahdtr'

- Fiber optik lslk transmisyonu bulunmalrdtr'

-Mevcut sistoskopi sistemine uygun olmaltdtr'

1 Adet Fiber oPtik lgrk Kablosu

- Qapr en az 3 5 mm, uzunlu[u en az 230 cm olmaltdtr'

1 Adet Kamera Kafasl

- Ameliyathanemizde bulunan kamera kontrol 0nitesi ile uyumlu olarak kullanrlabilir dzellikte

olmahdlr.

- cCD sens6ri.i ile birlikte ve renk sistemi PAL olmalrdtr'

- Kafa Uzerinde 25 mm'lik lens bulunmaltdrr'

- Mevcut teleskoplk sistem ve ekran kayna!rna uygun olmalldlr'

- Komple kafa soliisyon ve gaz ile steril edilebilmelidir'

- KlinEimizce denenerek allnacaktlr'
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