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Teklife Dıvet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Malzeme
Alımr işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının l6llll201t tarih ve saat 15:00'e kadaf
satinalma001@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

FinDı Y€tkilı§l
imzo/Kışe
ı{oTlAR

ı.Teklnedn en geç son teklif ve.me tarihi ve saaüne kada. satnalıha Birimine veya 8ö,eüilere veallmesl

terekmektedir.
2.Tekllfer (rakam ve y.zl ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-1rBB Kodu ve sUT (odu bellİdlmeyen tekllfier değerlendi.me dl$ kala@ıtr.
4.Ödemeh. 1E0 gün içerisinde ydp acakbr.

İml.İ İüPi//tİvür4İllh.h{ov.İ/ adc§lı Ağn valltEl ih.l. Yöncdm sbtlmtnd.n de llEn edtlm€ttedır.
6Aİın konu§u cihaz ise eğitimi hastanemizde ü6et5iz ydpllacakhr.

,.E-posta ad.esiniz latnalmaya r€rili.s€, tğrn allmlaİ eşıamanll ola.ak e-posta üzerinden de ilan edilİnektedir.
& 8aklm onanh almlallnda firmalann yetki beltele,i olmak zo.undadr.
9 Yetkili o|duğuna dai beltesi olma$ zorunludur.

slRA
No |ııaueıvıe 

ıoı
BıRlM MaKrAR

BiRiM
FiYAT

roPtAM
FıYAT

1 |KoLoNosKoPi şoRTU ADET 250
2 |KoLoNosKoPi SNARE ADET 5
3 FKLERoTERAPI iĞNEsi ADET 5

fırıt M.ch- A. Mettk ÖZMEN cıd. Tedış Yırl AĞRI
Td.fon: (M72) 215 9745 İı|| (M72r2l33422 ğpost :sıtlD.lmım4@mıilcom



KoLoNosKoPix sııann ŞARTNAMESi

1 - Teklif edilen tiriin snera ova] ve tek kullanrma uygun olmüör.
2 - Tek]if edilen iirtin snera üzerinde handle olmüdu.
3 - Teklif edilen üriin uzuluğu en fazla 230 cm olmalıdır.
4 - Teklif edilen tirtin snera loop uzurıluğu en fada 30 mm olmüdır.
5 - Teklif edilen iirün snera 2.88 mm kanaiçaplr endoskoplarla kullanma uygun olmüdır.
6 - UBB kaydr olmalrdu.
7 - Firma]ar teklif aşamasında numune göndermelilerdir.
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SKLEROTERAPİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

l-i(d*r ıo ıı it0et ııaıaluhı ohılı vç 2J Em çry§dı olınıtıüı.
2-Dicüd ı4ıııi iğm 5 ınrrt olnddİ.
1.14nııh lımlll rıış.'ıı ıığ§ııı tu tühioıaqı ryaıu ütğübnluııL bifL.nülo oımıhd|5..
ı*_Tll ltulltııt ı|ı!ı grınılıdr.
s{a*il pıııs$*&!mt f*E €dil!& ot!!ılıdıİ,
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KOLONOSKOPiK HASTA ŞORTU ŞARTNAMESİ

fİEİK§§L
öEEı.LlİCliErİ

MALı§M§Nıİİ
.*,Dı

Di§Pü§ABLE KcLoNsKoFİ şoRTı.l

, Püem*lardğ kullınıluı ınılgçmı ınedikşJ ğzellihç {noı-wovto) tık lıultanııntü
b.akıcri bıiyeıti,"tıııiırikrbü:dl.ğrıtialğjik, aaüıtıtilç özclliğ olın,

i "İç gösterııeyon koyu ıenkbn imıl cdİlınİş ohıldır.
.Kujloııiın rıılzçoeniı ağııitğ 50grlıı2 (+/-5grİn2) oİnıılıdı§,
.Pğaıııı Luncş cilıtin ıe&ı .lmşguıı şağİgnnlı
gcak ıikol, kan rc baızıri v{lctıt ııvıiınnı amnıodçcı oımdın uzeklaşnracık
a}a gtçişiıe izin vennĞ}ğcsL nitelütc {iluiĞııcpçüşü oltrı*iıüı,
.Fijamalar bclden lısiLli w diıi krytaeat kıdır ıızuıı olmüdır.
.Pijanenın orkı hrmıııda yaktğşık 15 mı çapıığ üatündc cı*lı lıapqğ! bulunm
.Uygulaını ıç,tlüı gİnüdu,
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