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s.No Mal / Hizmet Adı Miktarl Birimi Blrlm Fiyat Topıam

Fıyat
1 KOTER KALEMİ ZIMPARASIZ 750 ADET

2 KoTER N TEK
KULLAN]MuK

ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklif Veren Firmanın
Firma yetkilısiAdl

Adresi
Telefon
Fax
E-Mail

Not: Teklillerde Karılamı ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır,

SAYI :

KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTıRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağlda cinsi ve miktarı yazıh olan malzemeler 4734 sayı|ı Kamu ihale

Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktr. KDV Hıriç birim fiyatın hastanemiz

satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.
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KoTER KALEMİ EL KIJMAı{DALI üç GiRişLi Disrosa,nr,r çrnK Kt LLANIMLIIg
rrrorix şanrxeıınsi

l. Uç kısmı blade olmalıdır.
2. Monopolarolmalıdır.
3. Dısposable olmalıdır.
4. Uç kısmı ( + 0,5 ) 7 cm. olmahdır.
5. Koter kaleminin Cut ve Coagulation butonlan fark|ı renk kodu ile ayırt edilrnelidir.
6. Koter kalemi bağlantı kablosunun koter cihazına giriş soketi üç pinli fiş şeklinde olmalı ve

kullanılan elektrokoter cihaza kolayca takılabilmelidir.
7. Kesme ve koagülasyon düğmeleri üzerine bastınnca çalışmalı kendi kendine kumanda edilmeden

çahşmamalıdır.
8. Kalemin ucunda blade elektrot bulunmalı ve istenildiğinde bu elektrot çıkartılıp başka bir elektrot

takılabilrnelidir.
9. Koter kalemi kablosu en az 2,5 m olmalıdır
10. Orijinal ambalajının iizerinde ürünün son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
1l. Tek tek steril orijinal çift katlı ambalajlarda olmalıdır.
l2. Etilen oksit ile steril edilebilmelidir.
13. Koter kalemleri dağtırn listesinde istem yapan hastanelerde bulunan elektrokoter cihazıyla %l00

ulrımlu olmalıdır.
14, En az teslim tarihinden itibaren 2 yıl miadı olma|ıdır.
15. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadın a 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
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