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sağllk Araştlrma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacl olan aşağlda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satlnallnmaslna ihtiyaç
duyuimuştur Profotma faturanln aşağldaki şartlala göle düzenlenelek satlnalma Bürosuna 9öndetilmesini rica ederim
1-Tekliflerin yazıll olması
2-ihale dökümanlnın tamamen okunup kabul edildiğinin beıiülilmesi,
3-Teklif Verilen malzemelerin teslirn süreleri, barkod numarası, markalarl ve ambala] şekillerinin yazllmasü,

4-TL (Turk Lirasl) ola.ak fiyat Verillp,birim fiyatlarlnln rakamla Ve yazlyla yazülması,
s-Uzerinde kazıntl,sllinti,düzeltme bulunmamasl.
6-Ad.soyad Veya ticaret unvan] yazllmak suretiy]e yetkili kişilerce imzalanmlş olmasl.
7-Teklif Verilmeyecekse FAKS mesa]ünln bir aç|k ama lle 9onder]]mesi,
8- ı,4alzeme er ilg]li f]rma yetklllsince depoya tesLım edr ecektir. Kurum bilgisi ve izni

kesinlikle kabul edilmeyecektir.
9_ Tek]]f

Verilen malzemelerin idarenin

dlşlnda kargo ile yap|lan malzeme,fatura,irsaliye teslimatlarl

kesi. siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif rnektubunda bildirilmesi zorunludurJeslim süresi ve opsiyon süresi

bildirülmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir

Önemli 1o_Teklif edilen kalemTc. llaçveTlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna (TlTuBB) kayltll vebu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalldlr. Allma
çükllan her kalem/kalemler için ayrl ayll TlTUBB da sağllk Bakanlüğl taraflndan onayll olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankasl internet sitesinden allnmüş, llaç
ve Tlbbi Cihaz Tanümlama Fo.munu teklif zarfl içinde sunacaklardlr,TlTUBB
tek]]f ler

Önemli

na kayltll ve sağllk Bakanllğl ta.aflndan onayll olmayan kalem/kalemlere ait

değerlendirmeye alrnmayacaktlr,
1,1-Tek]]f edilen her ka]em için.

ayn ayn tekif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkilı ithalatçl, tedalikçi Veya bayi olduklarlnı gösterir. Ulusal Bilgi

Bankas intelnet sitesinden alinmlş, Ana Bayii Bllgi Formunu teklifzarfl ]çinde sunacaklardlr.
Önemli 12- Fi yat teklif cetveljne tesljmat süreleri mutlaka yazllmalldır

TEsLiMAT süREsi,UBB KoDU,MARKA BELiRTiLMEYEN TEKLiFLER oEĞERLENDiRME Dlşl
oLAcAKTıR,TEKLiFLER slRA NUMARAslNA GöRE VERiLMELiDiR.
i.tibat Fax 0324 241oo 90 TLF: 0324 241 0000
F]yat ops yonu en az 45 9ün olacaktlr
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TAŞ TOPLAYAN, ÇIKARAN, KAÇMASINI ÖNLEYEN
KATETERLER 7 FR VE 10 FR TEKNİK ŞARTNAMESİ
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Nitinol materyalden yapılmış olmalıdır.
Gövde telin dış çapı 3.0 fr., uzunluğu l15cm olmalıdır.
Spiral kısmın dış çapı 7 mm ve 10 mm olmalıdır.
8 watt a kadar holmium lazere dayanıklı olmalıdır.
5 cm'lik ucu filiform olmalıdır.
Uç kısmı tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan mavi-yeşil çizgili
olmalıdır.
Çıkanlıp tekar takılabilen tutma mandalı olmalıdır.
Kateterin dış yüzeyi PTFE materyalden yapılmalıdır.
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