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Edirne §ultan l.Murst Devlet llastgneşi

Sayı

Konu

:7%20aa6-930- 63)'}
: Fiyat Teklifi

2.!.ll2l20I7

ILGtLI FIRMALAItA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 22lf maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz
Konusu alım için KDV hariç birim i'iyat tekliflerinizi TL üzerinden 2|.|2.2Ol7 saat: l4:00'a kadar
ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Yase iNAR
idari Müdür Yrd

l-Fiyatlara KDV dahiI değildir.
2-Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslinr alınmayacaktır.
3-Fiyatlar Birim Fiyat üzerinden verilecektir.
4-Teknik Şartnamelcr ekte sunulınuştur.

KDV llıriç TcklifSatın Alınacak Ntılın
Nliktarı Birimi Fiyat TutarS.No lltalın/İşin Cinsi Açıklamı

4 Ad9al
ENDosKoPiK LiNEER KEsici_
KAPATlCI STAPLER KARTUŞU
NoRMAL oR3l90

KDV Hariç Gencl Toplam

Adı,cs:Fatih lVtahallcsi l000j SokNo:l Ycni Toki MEItKEZ/E[) lRNE
Telefon: 2842l455l0 F aks: 284212324|
E_Posta: edirnedhsatinalma@gmail.com Web: http://edirne.klıb.saglik.gov.trledirne-devlet-hastanesi/

iıgili Kişi : Ayşe Eldem Dahi|i:
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DISIıOSABLE ENDOSKOPiKOYNAR B§LI TETiKLi »Üz xaparıCl VE KEsiCi
STAPIJIı 6G35 MM Yt KLEME ÜNiTF§i TEKNix ŞınrNanrpsİ

l. Tannmı dişosable olmalıdır.

2. Açık ve Eııdckopik cerrahide kullaııırna uygun olmalıdr.

3. Kan§ zmbalann 1ar aldığ alt aksaın ve zmbalann aşlane ile beraber 'ts" oluşı,ıasını

sağlaprı aııül kısıındaıı oluşrnlıdır.

4. Yiiklerne ijnitesi 22 ve 45 doeoe aıtikiilasyon 1apabilmelidir.

5. KaıluşD kesi htr açmın 1apıldığ lavrıa eıı ihz.la 3 qn uzaklıl@ olnnlıdır.

6. Yijk]one iinitesi bıçaldı karlı§ ve arıül birlikte gelmelidir.

7, Karnş ijzeıinde bıçağn harekde goqiğ ve bıçağln drdığu nolcalaı gtjdffin çizgilo 1tr almalıdır.

S. Kat § kl.ıllaııılmış kaıtşuı td<mr l«ıllaııılmanası için dşlarıedaı sorıratdoar alCive olnıarıalıdır.

9. Kaıtş ka.lııı doku uygularrıalanırda aı il "B' fonrnsyonıııurı oluşrıası için atşleııe ile beraber ii* çeııeyi

doku iizerine poz§onlayan bıçağ moııte md<aııizrıala sahip olmalıdır.

10. Katş iizainde moik çizgilayeralmalıdır.

l l. Yiildorıe ilnitesinin şaftnın uzrıluğu minimum 9,5 cın olnıalıdır.

l 2. Kaıt§ at§lme esıasuıda sabit kalmalı ve dokuyu deforme etrnerıek için *apleıe doğu çd<ilmoıelidir.

13. Yifieıne iiniesinin şaftının iirerinde zmbarııır deşlenıedğı örıceki, d§leınedoı sonnki bacak ıızmluklarını, şkillaini ve

yüklone iinitesinin tipini g<lseıvı pzlı ibaıeler bııluıınalıdır.

14. Çift sımlı i§ tıaıboynca 6l mm ıızıııluğ.ııda l<apa.nave 56 rnııı ke§rıe ıapnalıdır.

l 5. Yıiklorıe iinitesi pftnrı ucırıda hılwıan işıUli karıal sa§rde $apl«e kolaylıkla kilidoıebikrrc örelliğne sahip olrrnlıdır.

l 6. Yiiklqne iinitesinin çeıe açılımı minimum 24 mm o|rnalıdır.

l 7. Staplğin kaifuşnıdaki zmba bacak ıızınluklan aşleınedoı önce 3,5 mm, ateşlgnedeıı soııra l ,5 mm olma]ıdır.

18. Kaırryın içinde 90 ada tianıum zmba hılururıalı ve zmbalaıınçplanl.p mıı oıleri 39mm olnıalıdır.

l 9. Steıil pakdli malzone erı az 4 yl miydlı olnıalıdır.

20. Teldifedilo iiıiiııler Ulusal Bilğ Bankasınakaydı olmalı ve UBB numaraları ibraz edilrnelidir.


