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İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: Broüoskopi Malzeme Alımı
: Teklif Mektubu
:29869
: 00576

-FiyalaI KDV Hariç olaıak verilmelidiı. Malzemelerin Markası veya Özelliğ mut|aka belinilmelidir.
-UBB sorgulamasına göre en doşük 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödenil/Ödenmez tekliftc b€lirtilecektir.
-sUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirmc dışt bırakllaca}lır. Pskete d8hil olup olmadlğt teklifte belinilecektir.
_sUT fiyatını aşan tcklifle. dtğertendime dışı bmkılacakt İ. Ödemeler muayene kabul sonrası 1 -3 Ay aİasmdadıf.
_sGK TarafındaJı UBB'den kaynaklalan kesintiıer duİumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak vc yüklcnici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
-sGK Ödenir/Ödsnmez
-Pakete dahildir/dahil değildir
_Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikte SGK Sorgulaınam sisteminin çıktısı teklifile birlikte verilrnelidir.
-Tek|ifformunda belini|miş olan sUT Kodlan ve UBB Finna Tanımlaycı No şleşmelidir.
-Teklifvercn istekIiler ),ukandaki tüm maddeleri şartslz kabu| etmiş sayııacakttr.
-rdare No : 63760.38.32.00.0I.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi AraEırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilniştir.

sonTekıifTarihi: 01,0İ, LoItr JJL l5: 10
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Tanımlaylcl Firma ve UBB

1 YABANCI cIsIM FoRsEPst 2 ADET

2 DiSPOSABLE BİYOPSİ FORSEPSİ 5 ADET

@nel
Top|am(KDV

Haric):

iTanımlaylcı firma bilgisi olmatı ve leklifi!e bi.likte sck sorgulama siseminin ç*ııs! teklifile biılikte verilme|idir

A.|--es: Aİaştıİma ve Uy8ulama Hastane§i o§manbey Karnp050 ŞANLIIJRFA
Doğndan Temin Mail : dosrudantcminahafran.edu.tr
ihale Mail Adresi : satinalma63anlotmail.com

lrtibaıtel€fon: Tel.:0 (4l4r344u44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğrudan Temin İletişim : 0 (4l4) 344 4l 78
İhale İletişim : 0 (4l4) 344 41 65-5810



1. Forceps çok kullanımlık olmalıdır.
2. Forceps paslanmaz çelik gövdeli olmalıdır.
3, Forceps'in çapı 1.8 mm olmalıdır.
4. Çahşma yap|lacak kanalın çapı minimum 2.0 mm. olma|ıdır.
5. Forceps'in uzunluğu 180cm olmalıdır.
6. Forceps oval timsah diş fenestre agızlı olmalıdır.
7. Forseps kap açıklığı 5 mm olmalıdır.
8. Forceps Handle ile paketlenmiş olmalıdır.
9. Handle üzerinde ürünün refeans numarası ve markası kalıcı şekilde iş|emiş olmalıdır. Bu sayede

tekrarlanan kullanımlarda ürünün bilgileri silinmeden kalmalı ve ürün bilgileritakip
edilebIlmelidir.

10. Handle ü2erinde mekanizmayı hareket ettiren kısım parmakların ergonomisine uygun dizayn
edilmiş olmalıdır.

11. Forceps orijinal ambaİajInda tes|im edilmelidir.
12. Ürün ambalajında ve kutusunun üzerinde üçer adet çıkarılabilir referans ve lot numarasının

olduğu etiket olmahdlr.
13. 134oc de otoklavlanabilir olmalıdır.
14. Ürün sağlık bakanlığı kaydı o|malıdır.
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coK KuLLANlMtlK TiMsAH Disti 1.8 mm BiYoPsi FoRcEPs TEKNi( SARTNAMEsi





çoK KULIAN|MLlK BRoNKosKoPiK YABANC| cisiM YAKALAMA FoRcEPsi TEKN|K ŞARTNAMES|

1. Yakalama Forcepsiyabancı cisim yakalama ve çıkarma işlemleri için dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Forceps çok kullanımlık olmalıdır.

3. Forceps paslanmaz çelik gövdeli olmalıdır.

4. Forceps in çapı 1.8 mm olmalıdır.

5. Çahşma yapılacak kanalın çapı minimum 2.0 mm. olmahd|r.

5. Forceps'in uzunluğu 120 cm. olmalıdır.

7. Forceps ağ2ı RAT TOOTH modelinde olmalıdır.

8. Forceps Handle ile paket|enmiş olmalıdır.

9. Handle ergononomik dizayn edilmiş olmahdır.

10. Handle üzerinde mekanizmay hareket ettiren kısım parmakların ergonomisine uygun dizayn

edilmiş olmalıdır.

11. Handle üzerinde ürüne ait marka ve refferans bilgileri kalıcı şekilde işlenmiş olmalıdır. Bu sayede

ürün özelliklerine devam eden kul|anımlarda ürün paketi olmasa bile ku|lan|c| tarafından

ulaşllabilmelidir.

L2. Handle kısmı makas şeklinde olmamalıdır.

13. Forceps orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

L4. 134oc de otoklavlanabilir olmalldlr.

15. Ambalaj üzerinde üretim tarihi olmahdlr.

16. Teslim edilecek malzeme Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onayh UBB barkod numaraslna

sahip olmalldlr.

L7. Teslİm edilen her ürün ile birlikte bir adet koruyucu yabancl cisim başhğl ücretsiz verilecektir.
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