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Teklife Devet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme
Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld nadd,esi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06108120|8 tarih ve saat 12:00'e kadar
satinalma004(a,smail.com adresine bildirmenizi rica ederim
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ı-Tekliflerin en 8eç son teklif ve.me tariha ve saadne kadaa sahnalma gidınine veya 8örevli|e.e verilmesi
8erekmektedir.
2-Teİlifle. (rakam ve yaa ile} xDV hadç TL olank düzenlenecektir.
}UBB Kodu ve sUT Kodu belirtilmeyen tetıif,e. değ€rlendl,me dlfl kalacaktİ.
+Ödemele, ı8o gün içe.isinde Fplla.aktr.
sFiilı olaraİ kullanda(ak maheme ameliyat sonia§hda belli olacağlndan amellyatta kuıhnlhn maluemeveadedi kada. htura keslıecektir.
CDöıme olaraı 8et|rilen ve ameliyatan sonra kulıanlldlğ belliolan malzemele.in bartodlan aıami 5 gün içindeteslim edilmedül takdirde hasta
dosyalan kapatla.ağlndan he.han8ı bl. ödeme yapllmayacaktİ.
7-Almlaİ hüP:/^flw.aEnh.hfov.rrl adrt§ll A&! v.llll$ lhale Y6n.!dm sbİmlırd.n de thn edlım€ktedlİ.
&Allm konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretslz yaplla@ktr.
gE-posta adresiniz satnalmaya veaitiEe, tüm ahmlaaegamanll olaiak e-posta üzeainden de ilan edilmektedir.
l(ı. Bakm onanm ahmlarlnda ffrmalann Yetki belteleri olmak zoaundadıa.
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LARİNGosKoP sETİ STAI\DART 3 BLADE,Lİ YETİŞKİN
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Laringoskopun handle ve blade'|eri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

Setin içeriği 1 adet kalın handle ve 3 adet Machintosh tipte blade' lerden oluşmalıdır.
Bunlar;

Machintosh No:'1 lnfant için, 90 mm boy ve 9 mm eninde olmalıdır.
Machintosh No:2 Adult için, 100 mm boy ve 12 mm eninde olmalıdır.
Machintosh No:3 Adult için, 130 mm boy ve 15 mm eninde olmalıdır.

Blade'ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.

Handle ile blade'nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalı ve sapa
takıldığı zaman blade üzerindeki ampul yanmalıdır.

Ampule ışığı ileten lifler blade gövdesi içinden geçmeli, No:1 ve No:2 blade' lerde küçük ampul,
No:3 blade' de büyük ampul bulunmalıdır.

Handle 2 adet orta boy 1,5 voltluk pille ça|ışmalıdır.

Blade'ler 138 C' ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.

Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası belirtilmiş olmalıdır.

Setin içindeki handle ve blade'ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır

Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.

kutu içinde sterilizasyon koşullannl da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

Set uluslar arası geçerli kalite belgesine (CE, lSO) sahip olmalıdır.

Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
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