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Mersin Üniversitesi Hastaneşinca aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satnallnmaşlna ihüyaç
duyulmuşfur.Probrma iafu,anln aşağldaki şaİdara göre düzenlenerek satlnalma Büro§una gönderilme§ini rica ederim.
l-Teklif eİin yazdl olmas|,

2'li.b

dö*Omanffin tamamen okunup *abğl edldğlnin 5clidtmesi,

3-TekliİVerilen malzemeledn teslim sü.eleri, barkod numaIaal, markaları ve ambalaj şekillerinin yazdmasl,
+TL (rOrk Lira§D oıarak fiyat verilip,birim fiyadannln rakamla ve yazlyla yazllmasl,

$Üze.inde kazmtı,silinti,düzeltme bulunmamas|,
GAd,soyad veya licaret unvanI yazllmak suretiyle yetkili kişilerce i.nzalanmış olmasl,
7-Teküf ve,ümeyecrİse FAKS İrıe§€iını0 bir ,ç||dama ile gğOderilmesi,
i{gf,i iİnrG ycüdıi§inec dcpoyG Hitn cdııcocı*iı. Kıııııııı
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trffieİ

ko.inlikb kabUl edilırıeye..eKıİ,
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rc iani

ğşıııdı ra6o ie pgıhı ııııııııc,ü*f.,iı5!|iy. rtthrr*arl

9- Teklifverilen malzemelefin, ida.enin kesin sipa.işine moteakiP teslim sürele.inin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludurJeslim

bildirilmeyen teklif eı kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Ön€inli 1o-Tekli' edilen kalem T.c. llaç ve T|bbi cihaz Ulusal 8ilgi Bankasna
ç|kllan her kalern/kalem|er için ayrı ayn TlTuBB da
ve Trbbi cihsz TarugbEı. fc.tıılnu teuif zart jçıad€

saölk

olTUBB) kay,tl ve

§üresi ve opsiyon süae6i

bu kayd teklif tarihi itibariyle geçerli olmalIdlr. AlIma

Bakanllğ| taraflndan onayll olduğunu gö§terir, Lrlusal Bilgi Bankasl internet site6inden al,nmış, llaç

§Jaa€ıaa.dıİ.T]TıJa8

İra

İ.ydı

ve s.ğ!& Bsİa.üğr !aİarı.ü.r, oo.yı! oıse}raobbıElİ.ıeİEloJe eit

teldiller değer|endirmeye allnmayacaıl|r.

Önemli 1,|-Tekliİ edilen her kalem için, ay.l ayrı teklif tarihi itibariyle t€klif verm€ye

yeİkili ithalatçl, tedarikçi veya bayı olduklarnl gösteri., Ulusal Bilgi

Bankasl intemet siteainden allnm§, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarft içinde sunacaklardlr.
Öneİnli l2- Fıyat teklif cetvetine teslinıat 3oıdeıi mutlaka yazllırıaldıı.
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oLAGAKTIR,TEK|JFLER§ıRAııIi ARA8|ııA ğğREvERlLııEtlEfR.
Fax: oı24 24l 00 gı TLF: o:ı2il
Fiyat op§iyonu en az 45 gon olacaktır.

l.tib.t

2]ı'

ü

oo - 225ıo-22cı1

s€rdaf ÇUKIjR
tlııtaıe Miidgİ Ytd.

NOT : İlanlarımız w\yw.mersİn.du.tr adresinde yayım|anmaktadir.
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TEKRAR KULLANILABİı-IR
TEKNiK ŞARTNAMESİ

l.

ranaNceYA UYUMLU

TRUCI],I BiYoPsi İĞNEsi

Biyopsi iğnesi ultrasonografi (US) ve bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde yii,ksek
kaliteli trucut tipi doku biyopsisi almak amacına uygun olmalıdır.

2.

Biyopsi sistemi tekal kullaıulabilen metal biyopsi tabancasr ve brrna uygrın tek
kullanıınlık biyopsi iğnelerinde oluşmalıdır.

3.

Biyopsi iğnesi ortak eksenli (coaxial) çalışan yeterli dolgunlukta doku ömeği
alabilecek özelliğe sahip olmalıdır.

4.

Biyopsi iğnesi i\zerinde derinlik ve ölçü belirleyici santimetre işaretleri olmalıdır.

5.

Biyopsi iğnesi kahnhğını kolayca seçebilmek için renk kodlu olmahdır.

6.

Biyopsi iğıesi, US ve BT altında yfüsek görünirlfü özelliğine sahip olmalıdır.

7.

Biyopsi iğnesi ile tabanca tam uyum göstermeli, atış uzunluğu (örnekleme boyutu)
tabanca ilzerinden 1 5 -22 mm arasında ayarlanabilmelidir.

8.

Alınan doku örnekleri iğne tabancadan çıkartılmadan dışanya alınabilmelidir.

9.

Biyopsi igneleril4G, i6G, 18G kalın]ık ve en az l0 cm ve

10.

Biyopsi iğıesi stereotaktik makineler ile uyumlu olmalıdrr.

1

15 cm

uzunluklarda değşik

seçeneklere sahip olmal ıdır,

l. Biyopsi iğnesi steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

12.

Ambalajlar tlzerinde sterilizasyon tarihi ve yönteıni ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmalıdır.

13.

Teslim edile nher malzeme leslimat tarihi itiban ile en az 2 (iV,:) yı| miyadlı olmalıdır.

iuetici firma onaylı olmah, CE belgesine sahip olmalıür. Onay
belgesi istendiğ takdirde srınulabilmeli, CE belgesi ihale ewaklan içerisinde
sunuimalıdır.

14. İgneler orijinal ve

15.

Malzemeler için ihale tarihinden tince Radyoloji Anabilim Dalı'ndan uygunluk
alınmalıdır.
(
1

ı,0

F.

Sağ
ve Uyg

AYD1

