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SAYI :70|678921369
KONU : Teklife Davet

08.07.2020

Teklif Mekfubu Dıvet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ELEKTROKOTER CİIIAZI ALIMI işi
4734 Sayı|ıKamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fıyatının 10.07.2020 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim
edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

ir,goĞe
idari ve Müdtirü

NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam leyayaa ile) KDV hariç TL olarak dtLenlenecektir.
_ Eksik doİdurulan tızerinae kazıntısilinti ve dtizeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklİfler değerlendİrme dışı bırakılacaktır.

- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar http://*w.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
_ Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta tDerinden de ilan edilmektedir.

ToplımMiktır Birimi Birim
Fivatı
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E' LEKTRoKoTER cİHAzı TEıoıİr ş*rxeıınsİ

1. Cihaz,EndoskpilçGastroentroloj,Gynecology,Neurosurgeryotorhinolaryngology,

Phenumology,Urology,Vasculer Surgery ve İlk yardım gibi cernhi operasyonlarda kullanıma
uygun olmafudır.

2. Cihazın monopolar ve bipolar modalitede mikrocerrahi ve hassas cerrahi için uygun
olmalıdır.

3. Cihaz en az aşağıdaki sıralanmış modlara ve değerlere sahip olmahdır.

CUT 200W 2500 600KHz

BLEND 120W 2000 600KHz

ENHANCED 120w 250() 60oKHz

FoRcEDcoAG ly)w 15oo 600KHz

SOFTCOAG 90W lüXl 600KHz

BıPotARcoAG 80w l(x)o oooKHz

4. Cihaz minimal invaziv rezeksiyon buharlaşması ve pıhtılaşma prosedürünün uygulanma$na
izin vemeli ve cihaz 2 cerraha aynı anda monopolar ve bipolar çalışma imkanı sağlamalıdır.

5. cihazln Toplam on alt farkh kullanlm modu ve güç seviyesi, olmalıdır.

5. Cihaz en fazla 6 k8 (t1) olmahdlr.

7. Cihaz en az 5 kademeli ses seviyesine sahip olmalıdır.
8. cihazln çahşma frekansl 600 kHz (t15%) olmalıdır.

9. Cihaz 115- 230V AC (t%5) 5G6OHz {t961) giriş voltajı ile çaişmaidır.

10. cihazda otomatik (AUToSTART - AUToSToP) özelliği olmahdır.
11. Cihaz sınıfı CF olmalıdır.
12. Clhaz tekli veya çiftli ayak pedalı seçeneklerine sahip olmalıdır.
13. Elektrokoter cihazı ile birlikte verilmesi gerekenler;

E Hasta Plaka$ ( Nötr Elektrod)

E Hasta plaka$ bağlant kablosu

EMonopolar koter Uçları

D2 metre uzunluğunda tekli su geçirmez ayak pedalı

DÇok kullanımlı Monoplar Kumandalı El Kalemi

DTek kullanımlık hasta plağı

trBıçak elektrodu

! küre elektrodu
!iğne elektrodu

1adet
1adet
10 adet
1 adet
1 adet
2 adet
3 adet
3 adet
3 adet
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