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Fiq Kodu :

:

Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya Ozellili mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasrna giire en diigiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaklrr. Pakete dahil olup olmadrlr teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatrnr a5an teklifler deferlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrasr l-3 Ay arasrndadrr.
SGK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye 6deme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde
bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukandaki tiim maddeleri gartsrz kabul etmiq sayrlacaktrr.

SonTeklif Tarihi: 2t . O?.2D1+ Scr.e.-+ t+tj-

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.

tdare No : 63760.38.32.00.01.330
idare Adl : Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmigtir.

S.No Mal / Hizmet Adr Miktarr Birimi Birim
Fivat

Toplam
Fivat

Tanrmlayrcr Firma ve
UBB

1 STERIL STRIP
(KUVETLENDiRiLwig Cilr
FLASTERi)

200 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Ara;trrma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey KampUsU $ANLIURFA
irtibattelefon: Tel.:0 (414)344 41 65 Faks :0 (414) 344 4l 69
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cERRAni cilr KAPATtct geniTLER
l. Uriin cerrahi insizyonlarda cilt kapatrcr olarak kullanrlmak iizere tasarlanml;

olmahdrr.
2. Urtin lateks igermeyen yumugak poliiiretan pedler ve polyester geritlerden yaprlmrq

olmahdrr.
3. Basrnca duyarh yaprgkan igermelidir.
4. $eritler igige gegmeli tasarrmlarr ile insizyon uglannt aynr hizada bir araya getirmeli

ve cildin gtivenli bir gekilde kapanmasmr sa[lamahdrr.
5. Urtintin iizerinde kullanrmr kolaylagtrran, uygulama slraslna g<ire numaralandtnlmrg

krrmrzr-bey az-mavi renk kodlan bulunmahdtr.
6. Atravmatik olarak uygulanabilmeli, dikig izi kalmamahdrr.

7. Kolayca grkanlmah, cildi tahrig etmemeli ve cilt iizerinde kahntt brrakmamahdtr.

8. Etilen oksit ile steril edilmig olmahdrr.
9. Raf 6mrii iiretim tarihinden itibaren 3 yrl olmahdrr.
10. Normal oda gartlanndafazla tstdan ve nemden uzakta saklanmaltdrr.

11. Boyutu 80mmx 50 mm olmahdrr.
I 2. Numuneye gdre deperlendirme yaprlacaktrr.
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