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Konu:Fiyat Teklifi

HT

Son T'eklif V'erme Tarihi:0.3.|0,,2022 Saat: l0:00
l. l'eklif eCilen l"iyat KDV hariç olaçaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan 8 KALEM MUHTELin rıegi SARF MALZEME ALIMI işi satın a]ınacaktır. ilgilendiğiniz takdirde

K.D.V. hariç fiyat İeklifi göndermenizi, teklifini4de teslimat stiresinin de bildirilmesini arz/rıca ederim { \ n

üzgv
]MİN

iHriyıç LisTEsi

Dikkpt Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Biriın Fiyat

BİSTüRI UCU No:12

BisTüRi ucu No:ı5

BiSTüRi UCU No:20

KAT] VAZELİN

Zl035FAKO iNpÜzyoN KILIFl (SLEEVE) l9G

AKo UCU 30 DERECE ELiPTiK, l9G

PARÇA CANLANDIRICl HAS,LA Dt]V

YüKSEK DEVİRLI DRİLL UCU, TOPUZ UÇ

Mal/ Hizmet ve yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafindan karŞılanacaktır,

Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alrnacak, benzer, muadili vb, Malzemeler kabul edilmeyecektir,

Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gPnderilmiş ise her.kalem malzeme için teklif fıYatı_Yazı|acak, eksik teklifler

J"e.İİ.njiİlıreyecek, degerlendirme tÜm malzİı|ıenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine in(l<aİ etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak duzenleyeco$i faturada malzemenin barkod numarasl ile Sut kodunun belirtecektir.

;. İ;;;rİ;İ İ".; İ;;rın sut hıikumıeri dogruı{sunda doğtu_eşleştirilmiş olmasından soruınludur. Ceıl|Pşry ,t}lİİ.!.",:}:_9l vvgı ı.ıY.

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili oıaİaı. tİrung - Ürs İayıtlarının esas almadığından, hastan..il jgT::İ,* Il [ly'!ll:
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir malzeme barkod ve Sut kodunun doğu eşleşmediğini tesbit ederek gerı

İlŞ y;İ;.rİ ır"İiro. oırşun zarar nejeııiyle idare tarafından tedarikçi firmaYa rüÇu_edilecektir

g, yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ,e aıacalclann idarenin yazıiıı.izni olmaks,ızın. Uaslra]ar111_{1:İlr.yu temlik odemez,

TemliknamelÖrin noterıi[Öe Juİenı.nrnesi ve idaİe tarafindan istenilen kayıt ve Şartları taŞımasl zorunludur..
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YÜREGIR DEVLET HASTANESI
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Tlf:032232l 57 52Dahili'7660 Fax:0322 61l 9 26 e_mail:



SMG Temel

İşlevi:

1. Bisttiri dokuyu keserken kırılmamalı, iyi kesmeli, ameliyat süresince

keskinliğiqi kaybetmeyecek şekilde tiretilmiş olmalıdır.

SMMaIzeme

Tanımlama

Bilgileri:

2. Paslanmaz/ karbon çelikten imal edilmiş olmalıdır. TS 417l standardında yer

alan sertlik testine uygun olmalıdır.

3. Kullanıcınp talebine göre malzeme tanımında belirtilen boyda olmalıdır.

_feknik

özellikleri:

4.

5.

Kullanımı kolay, sağlam, kesici özelliği iyi olmahdır.

Kullanımdp (antiseptik solüsyona konulduğunda vb.) oksitlenmemeli ve

dokuya zaı]ar vermemelidir.

Bisttiri nurnaıası ile uyumlu bisttiri sapma uygun olmalı, kolay takılabilmeli,

kolay çıka4tılabilmeli, kullanırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır.

Genel

Hükümler:

7. Tekli steril alüminyum folyo ambalajlarda olmalı ve ambalaj üzerinde son

kullanma |arihleri, bisturi şekli ve numarası belirtilmiş olmalıdır. Kolay

açılabilir o[malıdır.

8. Tek kullanımlık olmalıdır.

g. Paket keıı[rları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı. aynı

zamarıda Fi, kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık

olmamalıdir.

"''{@o,



KATI V KG ŞAR],|{AMESİ

l- vazelin katı formda olmalıdır

2- Ürün hiçbir katkı maddesi i

3- Kokusuz,matbeyaz bir görüntüye

+- Ürtln 1 kg'lık ambalajlarda olmal

5- Vazelin ambalajı polietilen

6- ı\mbalaj kapakları kilitli

kırılmaz ve geri dönüşüm özell

lıdır.

ğine sahip olnıalıdır.

olnıalıdır.7- İjretici firmanın erişim bilgileri ve n kullanma tarihi ambalaj izeri

8- Firmalar teklifle birlikte 1 ad,ot



SNI,Il44l F,AKO ELCİK UCU KILI,FI (SLEEVE}ı

EAKoEMüLsiriKAsyoN ci

SMT Temel
İşlevi:

1. Hastanede kullanılan marka cihazın handpiece ve tipi ile aynı marka ve uyumlu

olmalıdır.

SM Malzeme
'fanımlama
BiIgileri:

2. Ebatına göre renk kodu olmalı ve 1,8-2,8 mm çapılda fako uçları ile uyumlu

ölçülere sahip olmalıdır.

Teknik
özellikleri:

Genel
Hükümler:

3, Tüm set orijinal ambalajında, steril, tek paket içinde olnıalıdır.

4. Üründe arıza çıkması veya mevcut cihaz|a ul,umlu olmaması durumuncla

yüklenici firma aynı sayıda ürünle değişim yapacaktır.

5. Fako cihazı üretici firma tarafindan üretilmemiş fako elcik u«:u li.ılıf ürünleri

hastaya zarar yerme, komplikasyon oluşturma ve ci-hazın arızalamması risklerini

taşıdığı için değerlendirme dışı kalabilir ve / veya bu gibi durumlarda

oluşabilecek zararı teklif veren firma karşılayacaktır.
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YoN Cİ

SMT Temel
İşlevi:

l. Hastanede ku| anılan cihazve handpiece ile aynı mafka ve uyumlu olmalıdır.

I

SM Malzeme
Tanımlama
Bilgileri:

2. Hastanenin
olmalıdır.

3. Tip 15 clerece
uçlu. olnralıdır

,lebi dıığrultusunda tip çapı 1,8-21,8ııım arasındiı ölçülerde

veya 30 derece veya 40 derece veya45 derece açılı düz veya eğri

Teknik
özellikleri:

4. Tip'in alt kısn .nda vidalanacak yir,,lerin bulunması gerekmektediı:.

Genel
Hükümler:

5. Tip sıknıa ana
steril paketleı
aranmalz3ç;1[1

6. Üretici firma
konıplik.asyon
değerlerıdirme
karşılayacaktı.

ıtarı disposable ise tip, plastik tip sıka«:ağıırın içerisincle ve ikisi de
miş halde olmalıdır. Tip sıkma antıhtarı reusalıle ise bı"ı şart
r.

tarafindan üretilmemiş fako ucu (.tip) hastayıı z",arar verme,
oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini tiışıdığı için
dışı kalabilir ve l veya bu gibi durumlarda oluşabilecek zararı

,y'"
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T nARçA GANLANDıRıcı (REsüsirnsyoN cirıezı1
içiıı HAsTA DEvREsi şanTNAMrsi

1.

2.

J.

4.

5.

Hasta devresi hortuın ucunda yer alan T parçadan oluşnıalıdır.
Cihazda bulunarı PEEP değerinin ayar düğmesi soluırum de,vresinde

bulunan t parçasının üzerinde hastaya en yakın yerde olınalıdır.
Devre tek kullanımlık olmalıdır.
Teklif ile birlikte üretici firmanın yetki belgesi verilmel.idir,

Toplam devre adeti ile birlikte; bir adet prong iıçeren ncpap seti

verilmelidir. Ncçıap setine ait ürün brcışürü ve LJBB koclu da teklif ile
birlikte verilınelidir.

6. Teklif veren üretici firma bir adet numune),i kullanılışı denemesi içiır geri

istenmemek üzere yenidoğan yoğun bakımzı r,ermelidir.



yüKs_EK DEviRLi KRANioToM I"JctI

rnxNix şı.nrN,tivrrsi

'MT 
reiN Kr§ieiltçı,,ı.nKN1025

UZ UÇLARKN1026 K,IiSİc]l T,oI

'edilecek yüksek devirli kı

das Rex Legend nrotor ve t

iiretilmiş ve kalite kontrolü

'edilecek yüksek deviırli kr

ık devirli kraniotom ucu

ılmalıdır. Sterilizasyorıun s

iotom uou ve driller }ıastanemizde kullanılaıı

;manları ile tam uyumlu ve orijinal olmalldır,

en geçmiş olmalıdır.

iotom ucu ve drillerin üzerinde kod numarası,

e driller steril ambalajında, aynca plastik

a erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıclır,

l. Teklif edilecek yüksek dev

D,ıvirli Midas Rex Legend nıoto

tarafından iiretilmiş ve kalite koı

2. Teklif edilecek yüksek devi

3. yüksek devirli kraniotom
kıırumalı olmalıdır. Sterilizasyo

4. Teklif veren firmalar ırynı

devirli elektrikli drill motor sistemi

VE DRiLL

Elektrikli yüksek
Aynı üretici firma

yazılı olmalıdır.

bir tüp içerisinde

ia kliniğimizde bulunan Medtronic Midas Rex Legerıd vtl]<s.ek

İ""-.il. s'Lrv is desteği sağl ayabi lecek alt,/apıya sahip_olrrıal ıdır,

r taahhüt etmelidir. satğ §onrası Hizmet yelterlilik l}elg,esi ve

İr*u tu.uRndan verilen, ürün eğitimi alnıış kalifiye elema,nlarınA,yrıca aylık periyodik bakım :/apT?
envaırterde bulunan motoıun üretıcıısı

tekııik servis sertifikaları ihale

5. Teklif verecek firmalar
taalrhüt etmek zorundadırlar. Gııraııti
clışı bırakılacaktır.

6. T'eklif edilecek olan yiikselk kraniotom uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır,

'7. Firınalar ihale konıisy,orıuırııır gerekli görmesi halinde teklii' ettik]eri üı,ünlerin birer adet

numunesini sunmahdır. Uygun

8. Teklif edilecek yüksek de,ıirli uçları; delici uç, topuz uç, ki başlı elmas ve kibrit başlı

uç, telescoping uç çeşitlerini deı idir.

g. 'teklif dosyasında tirün ubb kesinl ikle belirtilecektir.

cılmalıdır.

ı eırvanterinde bulunan motor sistemiıı garanti devamJlılığını

urnİl İg,n, garanti eıJemeyen fi rmaların tekl ifl eri değı:rleırıdirme


