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Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik
özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22ld maddesine göre Do$udan Temin ihale ile satın

alınacaktır.

İlgili malzemelere
vermeniz rica olunur.

ilişkin teklif fiyatlarınızı;

proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mek

kullıanarak fiyat

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan

S.No

Malzeme/İşin Adı

l

OYNAR BAŞLI TETiKLi DÜZ KAPATICI
VE KESICİ STAPLER GRASPİNG l2MM

UBB KoDU
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(

\

Miktarı

Birimi
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Tes. Tarihi

Birim Fiyat

TL

T
Müdür Yrd

Ioplam Fiyat

TL

ToPLAM

İdari Şartlar:
l .Fiyatlar KDV Hariç verilecekiir.
Z.Yereceğiniz fiyat idaremize teslim_ fiyatı (Kargo, Naktiye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar|.?.../,!.l../2017 Saatk:00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
5,Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tarıımlayıcı numara
ve bayi tanımlayıcı numara
belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
6.Ödeme en geç l50 Ü'ÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacalıır.
7.ldaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
i.{q:ryil en düŞük fiYatİ kabul etmek zoruİda olmayıp; malİeme seçiminde verimlilik, kalite,
malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet
İ,
ile ilgili kiterleri de değerlendirir.
9, stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda_ise Teklif veremiyoruz
veyüut stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin
yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme süiptır.
lO.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik
şartnam.y. ,ygrn oldrğunu kabul etmiş sayılır.
l l, Numune değerlendirilmesi YaPılmayan durumlarda muayene ka6ul aş-amasındİ
malzemenin t.t it şu.tnu.eye uygunluğu muayene kabul
komisyonunca değerIendirilir.
l2.Uygun görülmeyen malzeme!erin alımı yapılmayacaktır.
l3,Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik
Şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
l4,Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu MaIi HizmetlerKurum Başkan Yardımcılığınınzı.oz.zo-ıatarih
ve lg6l76l3sayılı yazısına istinaden
TiTUBB üzerinden barkod eŞletirilmeIerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan
doğacak zararlarrücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. l93 K. l Satın Alma Birimi AdapazarılSAKARyA
(Merkez Kampüsü)
"Tel: 0264 888 40 l4 (SABİT) 444 54 0O (SANTRAL)
(Dahili: ) 1614 Bilgi için:ASUMAN
ŞAHİN Faks: 0264 275 67 40"

E-mail : Doğrudan temin

için:

seahdogrudantemin@gmail.com

DlsPosABLE GRASP|NG ÖzELLiKLi uzUN ENDosKoPiK oYNAR BAşL|
TETIKL| Düz KAPATlcl VE

KEslcl STAPLER

12 ıiru

xL

TEKN|K şARTNAMEsi

1.

Disposableolmalldlr.

2.

Endoskopik cerrahide kullanlma uygun olmahdlr.

3,

staplerin şaftlnln yükleme ünitesiz boyu minimum 26 cm olmahdlr.

4.

30, 45 Ve 60mm'lik yukleme ünite|eri aynl stapler

5.

stapler tutaclnln üzerinde

6.

25 kez ateşlenebilir özellikte o|malldlr.

7.

Staplerin şaftlnln ucunda bulunan bant işaretli kanal sayesinde yükleme ünitesinin şaft üzerine
kolayllkla kilitlenebalme özelliğine sahip olmahdlr.

8.

staplerin rotasyon çentiklerinin bulunduğu yerde yükleme ünitesanin şaft üzerinden çlkmaslnl
engelleyen kilitleme mandallna sahip olmalldlr.

9.

Dokuya uygun yerleşam için

ile kullanllabilmelidir.

,

yükleme ünitesinin her iki yöne doğru s'er adlmda 45 dereceye
kadar açllandlnlabilir mekanizma olmahdlr, staplerin şaftl 360 derece rotasyon hareketini
yapmalldlr.

, yükleme ünitesinin ilk tetiklemede çenesi kapanmah isteni|diğinde
staplerdeki metrik penceredeki mandallargeri çekilerek ateşleme olmakszln tekrar dokuyu
serbest bırakabilme özelliğine sahip olmalldlr.

10. Ameliyat esnaslnda alet d€işimini azaltmak için staplerde grasping fonksiyonu bulunmalıdlr,
Tutaç kapatlhp istenilen anda ileri itilip pratik bir şekilde tekrar açllarak grasping özelliği

sağlamalldIr.

11. Güvenlik açısından kontrollü ateşlemeyi sağlamak için , stapler sadece butona basllarak
aktive edilebilmelidir.

'l2. Tüm hat boyunca ldeal "B " formasyonu sağlanabiımesi
için , stapler her tetiklendiğinde
kademeli olarak 'l5 mm kapama ve kesme yapma özelljğine sahip olmahdlr. Bu özellik
staplerin üzerindeki metrik pencereden takip edilebilmelidir.
13. Yükleme ünitesi ateŞleme sırasında istenilen mesafede ateşlemenin durdurulmasına olanak

sağlayacak mekanizmaya sahip olmalldlr.

'l4. Ergonomik Pistol tip tutaç tasarlml sayesinde stapler
tek elle kullanlma uygun yaplda olmalldlr.
15. Steril paketli malzeme

enaz

2 yll miyadll olmalldlr.

'16, Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı
olarak garanti vermelidir.

17. Tlbbi cihaz satlnalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif Verilecek ürünlere ait
slnlflandlrma Ve bu slnlflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir

