
TEKNİK ŞARTNAM E GENEL HÜKÜMLERİ
i

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANM ASI VE DEĞERLENDİRİLM ESİ :

a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra
numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi 

gerekmektedir.

b. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin 
Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.

c. Satıcı fiı ma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter 

onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.

d. Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan 
kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.

e. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum 

içerisinde çalışmalıdır.

f. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, 
emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu 
gösteren işaret " (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır, ilgili EC Sertifikası teklif dosyası 

ekinde verilmelidir.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat 
hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter 

onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis 
garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık 

yedek parça ve s-'-'-vis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

1- C Mos teknolojisi ile görüntü kalitesi en üst düzeyde olmalıdır ve üreteroneskobun uç kısmında 

CMOS-Chip olmalıdır.

2- Flexible üreterorenoskobun uç kısmının defleksiyon açısı yukarı ve aşağı en az 260° olmalıdır.

3- Video ureterorenoskoba entegre Led teknoloji ile ışık iletimi özelliği bulunmalıdır ve soğuk ışık 

kaynağına gerek ^'lyulmamalıdır.

4- Soğuk ısık kaynağına gerek duvulan sistemlerde en 175 Watt $er*on soğuk ışık kaynağı verilmelidir.

3. VAZGEÇİLM EZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

VİDEO ÜRETERO-FİBERSKOP



5- En az 3,6 Fr'lik enstrüman kanalına sahip olmalıdır.

6- Görüş yönü 0°, görüş açısı 90° olmalıdır.

7- Çalışma uzunluğu en az 70 cm olmalıdır.

8- Dış çapı 8,5 Fr.( arasında olmalıdır.

9- Üroloji ameliyatanesinde bulunan kamera kontrol ünitesi ile uyumlu ve kullanılabilir olmalıdır.

10- Aşağıdaki aksesuarları ile birlikte verilmelidir.

* 1 Adet Çanta

* 1 Adet Kaçak Test Cihazı, püskürtücülü ve manometreli

* 1 Adet Temizleme Fırçası, fleksibıl, uzun olmalıdır.

Y ' l.3ncı Cisim Çıkarma Forsepsi: ( 2 a d e t )

Fleksibıl Uretero-Fiberskopun enstrüman kanalı içerisinden kullanılabilmeli, çift çene hareketli, 
maksimum 3 Fr. çapında, ve minimum 100 cm uzunluğunda olmalıdır.

Biyopsi F o rse p si: ( 2 a d e t)

Fleksibıl Uretero-Fiberskopun enstrüman kanalı içerisinden kullanılabilmeli, çift çene hareketli, 
maksimum 3 Fr. çapında, ve minimum 100 cm uzunluğunda olmalıdır.

Sterilizasyon İçin Plastik K o yteyn ır: ( 2 a d e t)

1- Boyutları, 550 "G0x90 mm olmalıdır.

2- Gaz, hidrojen peroksit (sterrad) sterilizasyonu için uygun olmalıdır.

3- Fleksible laringoskoba uygun olmalıdır.

4- Ameliyatane bulunan konvansiyonel flex urs ve teklif edilen video urs için uyumlu olmalıdır.


