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1
Fleksibıe Fiberoptik Nazofarengoskop Şaft değişimı

sicil no:253,3.5i 1 6/37378 1 Adei

KBB Kliniği Fleksible Fiberoptik Nazofarengoskop( Sici!
no:253.3.5/1 6/37378) Tamiri Teknik

Şartnamesi\An 1 , Belirtilen arlzall cihazlann fiber Ve
hareket mekanizmaslnl iÇeren şaft klsmlnln tamamen
"oPTll\,4 " marka orijinalVe kullanılmamlş yedek parça
ile birebir değiştiriımesi,\r\n2. Değiştjrilen şaft klsmının

cihaza tam uyurnlu olup, su slzdırmaz özellikte
olmasl.\r\n3. cihazln konlrol Ve bakımlnln yapllarak,

çallŞlr vaziyette teslim edilmesi gereklidir.\r\n4. Tamir
edilmiş cihaz|n gOrüntü kalitesinin orijinal hali ile aynl

olmasl gerekmekted]r.\^n4. cihazln değiŞen
parçalannln, en az ikiyılfabrikasyon hatalanna karŞl

oaranti kaDsamlnda olmasl aereklidir,\r\n

2
Fleksible Fiberoptik Nazofa16ngo§kop Şaft değiŞim

sicil no:253.3.5/1 6/37382 1 Adei

KBB Kliniği Fleksible Fiberoptik Nazofarengoskop(sicil
no:253,3.5/16/37382) Tamiri Teknak

Şartnamesi\r\n 1 ,Belirtilen arlzalI cihazlarln fiber Ve
hareket mekanizmaslnl içeren şaft klsmlnln tamamen
"oPTlM " marka orijinalve kullanllmamlş yedek parça
ile birebir değiŞtirilmesi,\r\n2. Değiştirilen şaft klsmlnIn

cihaza tam uyumlü olıJp, su slzdırmaz özellikte
olmasl,\r\n3, cihazln kontrol ve baklmlnln yapllarak,

ÇalıŞl. Vaziyette teslim edilmesl gereklidir.V\n4, Tamir
edilmiŞ clhazln görüntü kalitesinin orijinal hali ile ay1l

olmasl gelekmekteo r.\r\r4. cll"azln değtşen
parçalannln, en az ikiyllfabrjkasyon hatalarına karşı

qaranti kapsamında olmasl qereklidir,\r\n

3
FleksabIe Fiberoplik Nazofarengoskop Şaft değişimi

sicil no:253.3.5/1 6/1 7708 1 Adei

KBB Kliniği Fleksible Fiberopllk Nazofarengoskop(sicil
no|253,3,5/16/'l 7708) Tanili Teknlk

Şartnamesi\rln'1 ,Belirtilen anzalı cihazıann fiber ve
hareket mekanizmaslnl içeren şafi klsmlnln tamamen
"oPTlM " malka orijinalve kullanllmamlş yedek parça
ile bireoir değiştkilmesi.\r\n2, Değiştirilen şafl klsmınln

cihaza tam uyumlu olup, su slzdırmaz özellikte
olmasl,\An3. cihazln kontrol Ve baklmlnln yapllarak,

Çaltşlr va7iyett€ teslim edilmesI gereklidir.V\n4. Tamir
edilmiŞ clhazln görüntü kahlesinın orlj,nal hali ile aynl

olmasl gorekmektedir,V\n4. cihazln değişen
parÇalannln, en az ikiyll fabrikasyon hatalanna karŞl

oaranti kaDsamlnda olması qereklidir.\r\n

4
Flekstble Fiberophk Nazofarengoskop Şaft değişimi

sicil noj253.3.5/'l 7/24983 1 Adel

KBB Kliniği Fleksible Fiberoptik Nazofarengoskop(Sicil
no:253.3,5/1 7/24983) Tamiri Teknik

Şarlnam6si\r\n 1 .Belirtilen anzall cihazların fiber Ve
hareket mekanizmaslnl iÇeren şaft klsmlnln tamamen
"oPTiM " marka orijinalve kullanllmamlş yedek parça
lle b,rebir değiŞtlrilmes|.\r\n2. DeğiŞtirilen safl klsmlnln

ci']aza tah uyumlu oll]p. sıJ slldlrmaz özelllkte
olmasl.V\n3. cihaz n kontrolve baklmlnln yapllarak,
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çalüŞlr vazayette teslim edilmesi gereklidir,\r\n4. Tamir
edilmiŞ cihazln goruntü kalitesinin o.ijinal hali ile aynl

olmast gerekmektedir,\r\n4, cihazln değişen
parçalarlnln, en az ikiyll fabrikasyor haıalallna karşl

qaranıi kapsamlnda olmasl oereklidir.v\n

5 Fleksible Fiberoptik Nazofarengoskop Şaft değiŞimi
sicil no:253.3,5/16/37379 1 Adel

KBB Kliniği Fleksible Fiberoptik Nazofarengoskop
Tamiri Teknik Şartnamesi(sicil

no:253.3.5/1 6/37379)\r\nl.Belirtilen arlzall cihazİarln
flber ve hareket mekanizmaslnl içeren şaft kasmlnln
lamamen "oPTll\.4 " marka orijinalVe kullanllmamlŞ

yedek parça ile birebir değiŞtirilmesl,\r\n2. Değişıirilen
şaft klsmlnln cihaza tam uyumlu olup, su slzdlr.naz
özelİkte olmasl.\^n3. cihazln konkol ve baktmlnln

yapllarak, çalıŞlr Vaziyette teslim edilmesi
gereklidir.\r\n4. Tamir edilmiŞ cihazln görüntü

kalitesınin orljinal hali ile aynl olmasl
gerekmektedir.V\n4. cihaztn değişen parçalannln, en

az iki yll fabnkasyon hatalanna karşl garant
kapsamlnda olmasl oerekIidlr.V\n

6 Fleksible Fiberoptlk Nazofarengoskop Şaft değişimi
sicil no:253,3,5/1 5/32760 1 Adel

KBB Klinlğl Fleksibıe Flberoptlk Nazofarengoskop(sicil

^0:253.3.5l 
1 51327 60\ Tami.i Teknik

Şarlnamesj\r\n 1 ,Bellrtllen arlzall cihazlarln flber ve
haroket mekanizmasInl içeren Şaft klsmlnln tamamen
'oPTlM " marka oriiinal Ve kullanllmamlŞ yedek parça
ile blrebir değiştirilmesi,\dn2. DeğiŞtirilen Şa.l klsmlnjn

cihaza tam uyumlu olUp, su slzdlrmaz özellikte
olmasl.\r\n3, Cihazln kontrol Ve bakümlnln yapllarak,

çallŞlr Vazlyette teslim edilmesi gereklidil.\^n4 Tamir
edilmiş ciha7ln gorünlu xaliteslnin onJinaı haliile aynl

olmasl gerekmeitedlr,\r\n4, cihalln degiŞen
parçalarlnln, en az ikiylıfabrikasyon hatalarlna karŞı

qaranti kapsamlnda olmasl qereklidir.\An

7 Fleksible Fibeİoptik Nazofarengoskop Şaft değişimi
sicil 

^0|253.3.5l 
1 7 124982 1 Adet

KBB Kliniği Fleksible Fiberoptik Nazofarengoskop(Sicil

^0:253.3.5ü 
1 7 124982) ramiri Teknik

Şarlnamesi\r\n 1.Belirlllen anzall c|hallann f]ber ve
hareket mekanizma§lnl içeren Şaft kısmlnIn tamamen.oPTllü " maüka orijinalve kullanllmamlş yedek pa.ça
ile bireoir değişlirilniesi.Vh2. DeğiŞtirilen ğafi klsinlnin

cihaza lam uyıJmlu olup. su sızdlamaz özelllkte
olmasl.V\n3. cihazln konlrol ve baklmlnln yapülalak,
çallşll Vaziyene teslim edllmesi qereklldir.\i\n4. Tamir
edilmiŞ cihazln görüntü kahlesinin orij,nal hali lle aynl

olmasl gerekmekted,r \r\n4. cihazln değüşen
parçalarlnln, en a.. iki yllfabrikasyon hatalailna karŞl

garanli kapsamlnda olmasI qereklldır.V\n

8 Fleksible Fiberoptik Nazofarengoskop Şaft değişimj
sjcil no:253.3.5/16/17710 1 Adet

KBB Kliniği F]eksible Fiberoptik Nazofarengoskop(Sicil
no:253.3.5/16i17710) Tamili Teknlk

Şarlnamesi\r\n 1 ,Belıltilen anzall cihazlann fiber Ve
hareket mekanizmaslnl içeren şafü kısm,nln tamamen
"oPTlM " marka orUinal Ve kıJllanllmamlŞ yedek parça
ile blrebir değiŞtilılniesi,Vh2. DeğiŞtirilen §afl klshlnin

cihaza lam uyumlu olup, sl.J s|zdllmaz özellikte
olmasl.\r\n3. cihazln kontrol ve baklmlnün yap,larak,

çallşlr Vaziyene teslim edilmesi qerekIidir,\^n4. Tamir
edilmiş cihazln görüntü kalitesinin orijlnaI haIi i|e aynI

oımasl gerekmekted;r.Vh4, ciha2ln deg,şen
parçalannln, en az iki ylllabrikasyon hatalailna karŞl

garanti kapsamlnda oImasI qereklldlr.V\n

9 Fleksible Fibe_roptik Nazofarengoskop Şafl değişimi
sicil no:253,3.5/16/1 7709 --/

Adet

KBB Kliniği F]eksible Fiberoptik Nazofaren9oskop(siciI
no:253,3.5/1 6/1 7709) Tamiri Teknlk

Şarlnamesi\r\n 1.Belirtilen ariza'l cihazlalln flber ve
haüekel mekanilmaslnl içeren Şatl klsmtnln tamamen
'opTlM " marka orijinal ve kullanllmamlş vedek oarca
ile bireoil değiştirilmesi,V\n2. DegiŞhrilen §aft klsh,nin

cihaza lam uyıJmlu olup, su süzdllmaz özellikte
olmasü.V\n3. cihazln konirol ve baklmlnln yapllarak,

çallşlr Vazlyetie 1eslim edtlmesi oerekİdir.\i\n4. Tamlr
edilmiş cihazln görüntıJ kalltesinin orulnal hali ile aynl

olmasl gelekmekıedlr.V\n4. cihazln degişen
parçala.lnln, en az iki yllfabnkasyon hatalailna karŞl

garanli kapsamlnda olmasl Qereklloir.V\n

10

İcC
l

Fleksible Fiberoptik Nazofarer
sicil no:253.3,5/1 Adet

699:

KBB Kliniği Fleksible Fiberoptik Nazofarengoskop(sicil
no:253,3.5i 1 6/12629) Tamiri Teknlk

Şarınamesl\r\n 1.Belirtllen arizall cihazlann fiber ve
hareket mekanizmaslnl içeren Şaft klsmının tamamen
"oPTlı/ " marka oriiinalve kullanllmamls Vedek oarca
lle bireoil d€ğişlililmesi \r\n2. Deoişı,.ilen §afi kls'mInin

cihaza tam Uyumlu olup. su sızdlrmaz ozellikte
olmasl.V\n3. cihazln kontrol ve baklmtnln yapllarak,

çallŞl. Vaziyetle leslim edllmesi qeleklidir.V\n4. Tamir
edilmiş ohazün gorüntü kalitesinin orijjnal hali ile ay1l

olmasl gerekmekledlr,V\n4. ciha2ln değlşen 
-

parÇalannln, en az lkl ylIfabnkasyon hatalailna karŞl
qaranli kapsamlnda o|masI aelek||dIr.V\n

11

ltÜB Klinlğl Fletsible Flberoptik Nazofarengoskop(sicil
no:253,3,5/18/1 173) Tamiri Teknlk

Şarlnamesi\r\n 1 ,Belirtilen anzall cihazlafln fiber Ve
harek€t mekanizmaslnl içer6n Şatt kIsmlnln tamamen
"oPTlM " marka orijinal Ve kullanllmamlŞ yedek parÇa

\

Flek§ible Fiberoptik Nazofarengoskop Şaft
sicil no:253.3.5/18/1 173
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ile bi.ebir değiştirilmesi.\r\n2. Değiştirilen şaft kısmlnln
cihaza tam uyum]u olup, su slzdlrmaz özelı]kte

olmasl.V\n3, cahazln kontrol Ve baklmınln yapılarak,
çallşır Vaziyette teslim edilmesj gereklidir.\r\n4. Tamir
edilmıŞ cihazln görüntü kalıtesinin orijinal hali ile aynl

olmasl gerekmektedir,\nn4. cihazln değaşen
parçalarlnln, en az ikiyllfabrikasyon hatalarlna karŞl

qarantı kaosamlnda olmasl aereklidir,\r\n


