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ihtiyaç
Sağllk Araşhrma ve uygulama lüerkezimiz ihtiyacl olan aşağıda cinŞ,miktar Ve özellikleri belirtilen malzemelerin satlnalInmaslna
duyulmuştur.Proforma faturanln aşağldaka şanlara 9öre düzenlenerek satlnalma Bürosuna gönderilme§ini rica ederim.
1-Tekliflerin yazlIl olmasl,
2-1haıe dökümanInln tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
3_Teklif Verilen malzemelerin teslim süleıeri, barkod numarasl, markalarl ve ambalaj şekillerinin yazllmasl,

4-TL (Türk Lirasl) olarak fiyat Verilip,birim fiyatlannln rakamla Ve yazıyla yazılmasl,
s-Üzerinde kazlntü,Şilinti düzeltme bulunmamasü,
6-Ad,soyad Veya tacaret unvanl yazllmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmlş olması,
7-Teklif Verilmeyecekse FAKS mesajlnln bir açlklama ile gönderilmesi,
8- ıralzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.

kesinlikle kabul edilm€yecektir.

Kurum bilgisi ve izna dlşlnda kargo ile yapllan ma|zeme,fatura,irsaliy6 teslimatlarl

zorunludurjeslim süresi Ve opsiyon süre§i
bildirilmeyen teklifler kesinlakle kabul edilmeyecektir.
Önemli 1o-Teklif edilen kaıemTc, llaçVeTübbi cihaz ulusal Bilgi Bankaslna (TiTUBB) kayltlı Ve bu kaylt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalldlr Allma
9- Teklif Verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim süreleranin teklif mektubunda bildirilmeŞi

çlkllan her kalem/kalemler için ayn ayrl TlTUBB da sağlük Bakanllğl taraflndan onayll olduğunu gösterir, ulusal Bilgi Bankasl internet sitesinden allnmlş, Ilaç
Ve Tıbbi

cihaz Tanlmlama Formunu tek]if zarfl lçinde sunacaklardlr.T|TU8B na kayltll ve sağılk Bakanlığl taraflndan onayıl olmayan kalem/kalemlere ait

teklifler değerlendırmeye allnmayacaktıl

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrl ayrl teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili

atha|atçl, tedarikçi

veya bayi o|duk]arlnl gösterir, Ulusal Bilgi

Bankasü internet sitesinden allnmlş, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardlr.

Önemli

12_

Fiyat teklif cetve|ine teslimat süİele.i mutlaka yazllmahdlr.

TEsLiMAT süREsl,uBB KooU,MARKA BELiRTlLMEYEN TEKL|FLER DEĞERLENDlRME DlŞl
oLAcAKTlR,TEKLlFLER slRA NuMARAslNA GöRE VER|LMELlDiR.
irtibat Fax| 0324241 oo90
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Fiyat opsiyonu en az 45 9ün olacaklır.
Serdar
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Haslanc Müdür Yad

NOT : İlanlarımız ır,rvş..nıersin.ı:tlu.tr adresinde yayımlanmaktadir.
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GUIDE WIRJ,, ZEBRA, DÜZ, 0.035",l50CM TEKNİK ŞARTNAMESİ
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Nitino1 gövdeli olmalıdır.
Kırılmayan, platinum uçlu olmalıdır.
Üzeri endoskopik görüntü altında tel hareketlerinin görülmesini mümkün
kılan mavi-bey az çizgi|i olmalıdır.
Distal 60cm. sürtünmeyi azaltanZ- glide kaplı olmalıdır.
035",ya da .038" , 150cm uzunluğunda olmahdır.
Diizya da açılı uçlu, 3cm lik ucu esnek olmahdır.
Telin ucunun kontrollu manipulasyonunu sağlayan torque vise ile birlikte

verilmelidir.
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4,8

FR TEKNiK ŞARTNAMESİ

Ürün %100 SİLİKON'dan imal edilmelidir.
Vücutta 12 ay kalabilmelidir.
stentin ucu "o "şeklinde olmalıdır.
Üzerinde her 5cm'de bir cm çizgileri olmalıdır.
Bir ucu açık bir ucu kapalı (A,/I() olmalıdır.
Şeffafkılıfi içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0,035 inc l50 cm uzunluğunda
kılavuz tel olmalıdır.
Polyamide materyalden üretilmiş, 40 cm uzunluğunda Kilitli - düğmeli
sistem iticisi (connectable pusher) olmalıdır.
4,8FR kalınlıkta olmalıdır.
Radyoopak olmalıdır.
setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak
paketlenmiş olmalıdır.
Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
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