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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem

Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak

olup; söz konuso'İşin KDV tıariç birim ve toplam fiyatının 2gl02l20l8 tarih ve saat

1o:00,e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com

adresine bildirmenizi rica ederim.

3

idari ve işler

Firma yetkilisi
İmzallfuşe

NoTLAR
l-TekliflerinengeçsonteklifvermetarihivesaatinekadarSatınalmaBirimineveyagörevlilereverilmesi
gerekmektedir.
İ-l.tlm", (rakam veyaztile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir,

s_us' ioj, ve SUTkodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

4-Ödemeler l80 gün içerisinde yapılacaktır,

S_Fiili olarak kullarıılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura

ı3lT#ilarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzeınelerin barkodları azurı\ 5 gün içinde teslim

edilmediği takdirde t *tu oorvuıurİ kapatılacğından herhangi bir ödeme YaPılmaYacaktır,

7_Alımlar http://www.agriihıle.gov.trl aoresıı lgrivııiıigı iı,"ı" yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir,

S-Alr. konusu cihaz ise İgitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır,

9_E_posta adresiniz ,"tr""ı"İ"v" r*İıi.r", tum alımlar eİ İmanlıolarak e_posta iizerinden de ilan edilmektedir,

ToplamBirim
MiktarBirimiMalzemenin AdıSıra No
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ENDOSKOPİ YABANCİ (TİMsAHM ÇİKARMA FO
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10ADETENDOSKOPi YABANCİ FoRsEPsiCİSİM YAKAİAMA
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10ADETBlyopsl FoRsEpsl ENDosKoplK
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Fırot Mah. A. Meıik Öz}DN Cıd. Tedş Yanı AĞRI
Telefon: (o472)2l5yI45 

-- rıı:lüızlzı53422 e.postı:satinılmı(n4@mailcom
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ENDosKopi yABANcı clslM yAKALAMA FoRsEpsl (TlMsAH AĞızLı)

1.Teklif edilen forseps yabancı cisim çıkarmak için timsah ağızlı ve tek kullanıma uygun

olmalıdır.

2..Teklif edilen forseps 2.8mm kanal çaplı endoskoplar ile kullanıma uygun olmalıdır.

3.Teklif edilen forseps uzunluğu enfazla 230 cm olma]ıdır,

4.Teklif edilen forseps kapakçıkları açılımı en fazla7.5 mm olmalıdır .

5. Teklif edilen forseps numunesini görülüp onay verilerek alınacaktır
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ENDosKopl vABANcı cisivı ynraLAMA ronsrpsi 1rninoo1

1.Teklif edilen tiripod yabancı cisim ve polip çıkarmak için ve tek kullanıma uygun olmalıdır

2..Teklif edilen tiripod 2.8mm kanal çaplı endoskoplar ile kutlanıma uygun olmalıdır.

3.Teklif edilen tiripod üzerinde handle olmalıdır.

4.Teklif edilen tiripoduzunluğu enfazla 230 cm o]malıdır.

5.Teklif edilen tiripod bacaklarının uç kısmı atravmatik özelliktedir

6.Teklif edilen tiripod açıldığında genişliği en fazla 20 mm olmalıdır.

7.Teklif edilen tiripod numunesini görülüp onay verilerek alınacaktır.
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Blyopsl FoRcEps ENDosKoplK

l.Forceps uzunluğu en az 160 cm olmalıdır.

2.Forceps ağzı oval küp ve timsah ağızlı olmalıdır.

3.Forceps ağzı iğnesiz. İğneli tipte olmalıdır.

4.Forceps kalınlığı en fazla 2,4 mm olmalıdır.

5.Forceps tutma kısmı plasükten veya metalden olmalıdır. Ayrıca biyopsiyi rahat alabilmeK için yaylı

meka nizmaya sahip olmalıdır.

6.Forceps steril ambalajda ve disposable o]ma]ıdır.

7.Malzemenin sağlık bakanlığıonaylı UBB barkot sistemine kaydı olmalıdır.

8.Teklifle birlikte orijinal ambalajında 1adet numune verilecekür. Numunesiolmayan teklifler
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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riı-eı-isııınne

1.Malzemenin sağlık bakanlığı onaylı UBB barkot kaydı olmalıdır.

2.Teklif ile birlikte orijinalambalajında 1adet numune verilmelidir. Numunesiolmayan teklifler
değerlendirme dışı bırakılacakhr.

3.file kısmı polipi yakalayacak şekilde olmalıdır.

4.Kolonoskopi ve gastroskopi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
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