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Sayi : 35277066-949
Konu : URETERENOSKOP FORSEPSI ALIMI t§i
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a§agida cins ve miktan belirtilen malzeinelerin/i§in alum 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. maddesinin(d) bendi hukmtine gore yapilacaktir.
A^iagida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz liususundaki teklif mektubunuzu en geg (
-2-L / 0_§ 2022 ) gUnu saat 10:00’a kadar Kilis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gbnderilmesini rica ederim.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurlugiimuze aittir.
2.Adi gegen i§ igin aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
B.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ giinu igerisinde saat 08:30 ile 16:00 arasi Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurliigii Muhasebe Birimince 2022 mali yili
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg .
i20CYUzyrrmi) gun igerisinde bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin teklif iizerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapali zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi v C ^ i S'd £vr«sthd 412 h'dS I (a yM : tb'rrV
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
8.Teklif veren firma biitun bu §artlan aynen kabul etmi$ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Havva YUKSEK
IDARl MALI i$LER MUDUR YRD.
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Kills Devlet Hastanesi

Kilis Kazim Karabekii Mahallesi Abdullah GOL Bulvan No:2/l

Tel:0348 822 11 11-10 lODahili 1872 Faks:0348 814 10 15
Irt: MUSTAFA TOPAL

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail com

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Belge Dogrulama Kodu: 3bc00556-7ric-48f4-8840-46c4c539520l
Beige Dogrulama Adresi: htlps://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

TEK KULLANIMLIK 7.5 Fr ESNEK URETERENOSKOP TEKNIK $ARTNAMESI
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Teklif edilen cihaz RIRC, PCNL veya ECRIS gibi gunUmuz ta§ tedavi ydntemleri ile
kullanima uygun olmahdir.
Teklif edilen video iireterenoskop goriintuleme iinitesi veya i§lemci ara tinitesi ile
kullanilabilmelidir.
Ureterenoskop tek kullanimhk ve tek partpa olmah, cihaz baglantisi i9in gereken kablo
skopun ilzerinde, kullanima hazir, steril bulunmahdir.
Ureterenoskop dogrudan kendi gortintuleme unitesine baglanabilmeli ve bu iiniteden de
ameliyathanede mevcut monitore goriintu aktanlabilmeli, kayit cihazlanna
baglanabilmelidir.
Ureterenoskop i^lemci ara iinitesi ile kullamlacak ise yine bu unite uzerinden
ameliyathanedeki mevcut monitore goriintii aktarabilmeli ve kayit cihazina
baglanabilmelidir.
Alan derinligi 3-50mm olmahdir.
Chip-on-tip teknolojisi sayesinde distalde CMOS kamerasi olmah ve bu sayede peteksi
olmayan, dijital goruntii saglamahdir. Piksel degeri en az 340,000 olmahdir.
Aydinlatmasi kontrol tinitesindeki entegre i§ik kaynagi sayesinde fiber teknolojisi ile
saglanmahdir.
Cihazin distal ucunda ^ali^ma kanah saginda ve solunda iki ayn i§ik 9iki§i olmahdir.
Gorii§ alam en az 90° olmahdir
Cihaz proksimalden distale 1:1 tork dzelligine sahip olmahdir.
Cihaz kullammi esnasinda senkronizasyon problemi ya§anmamahdir.
A91 mekanizmasi sayesinde distal U9ta elde edilen defleksiyon yukari dogru 270°, a§agi
dogru 270° olmahdir. Ozellikle alt kalikslerdeki defleksiyon kabiliyeti yiiksek olmahdir.
Cihaz aksesuarlar ile kullammda her hangi bir defleksiyon kaybi gostermeksizin 270°
defleksiyon saglamahdir.
Cihaz ula§ilmazi zor alanlar alt kaliksler ve sivri ko§eli yapilarm arkasina ters kivnlma
dzelligi sayesinde kolayhkla ula§abilmelidir.
Cihaz distal ucu minimal mesafelerde dahi defleksiyon saglamahdir.
A91 kontrol mekanizmasi sert olmamah, kullamci hekimi yormamahdir.
Iletim tiipunun nominal di§ 9api 7.5 Fr olmahdir.
Distal ucunun maksimum 9api 7.5 Fr olmahdir.
Iletim kismmin maksimum 9api 7.5 Fr olmahdir.
Cah§ma uzunlugu en az 650mm olmahdir.
Cah§ma kanah i9 9api 3.6 Fr olmahdir.
Skop 4 (ddrt) saatlik 9ah§tirma zaman limitine sahip olmahdir.
Hafif tasanma sahip olmah, bu sayede kolay, yorucu olmayan bir kullamm saglanmahdir.
§aftin tarn esnek yapisi sayesinde 90k kolay iletim saglamahdir, bobregin tiim boliimlerine
eri§ebilmelidir.
Irrigasyon i9in luer port bulunmahdir.
Tek kullanimhk tasarimi sayesinde enfeksiyon riskini bertaraf etmeli, sterilizasyon
gerektirmemelidir.
EO yontemiyle sterilize edilmi§ olmahdir.

