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: oRToPEDi - MALZEME ALlMl
: Teklif Mekıubu
:30259
| 00779

_iil_alar KDV Haıiç olarak verilmelidir. Malzemeterin Maıkası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
_[JbB sorgulamasına gore en düşük 3 tektifbaz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belinileçektir.
_sUT kod-u belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı blrakllacallır. Pakete dahil oıup olmadlğt tekIifle belinilecellir.
-SUT fiyaınl aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacakır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay ansındadl..
.SGK Tarafınİan UBB,den kaynaktanan ke5intiler durumunda },ilkleniciye öd€me yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bulunmayaçakıır.
-sGK Ödenir/Ödenmez
-Pakeıe dahildir/dahil değiıdir
-Tanımlayıcı Firrna bilgiai olmah ve teklif birlike SGK Sorgulanam sistğminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

-Teklif tbrmunda b€lirtilmiş olar! sUT Kodlafl ve UBB Firma Tanmlayıcl No çşleşmelidir.
-Teklifveren istekIiler yukarıdaki tiim maddeleri şartsız kabul ctmiş sayılacaktır.

-İdare No : 6]760.3 8.32.00.0I .330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler 1ukarıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 25.10.20l8

*Tanımla!,lct firma bilgisi olmaıl ve teklifilğ bi.likte sck so.gulama sisteminin çıkısl tekIifile birlikte verilmelidir

Birimi Birims.No Mal / Hizmet Adl Tanlmlaylcl Firma ve UBBMiktarl

ADET10001 ALÇI 5 cM

ADET26002 ALçI 10 cM

1200 ADETALq 15 cM3

Toplam(KDV
Genel

Ha

Adres Ar4rıl.ma ve Uygulama Haslaıesi osmmbey Kampüs0 ŞANLIURFA
Doerudan Temin Mail : doerudantemin,ii]harran.edu-ır
ihaüe Mail Adresi : sarinalma63l(r]ha!!0ai!.çQ!0

Do$udan Temin iletişim : 0 (4l4) 344 4ı 78
ihale lletişim : 0 (4l4) 344 4ı 65-5810

Toplam
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Atçl TEKNİK şARTNAMEsİ

Beyozlotılmış pomuk ipliğinden, keten tipi dokunmuş Leno bezl üzerine,
o|çı emdirilmiş bir bondoj olocoktır.

Yopısındo minimum 7o88 kolsiyum sülfot bu|unocoktır.

Her bondoj güvenli depolomo şortlonno hoiz olocok şekilde su ve nem
geçirmez özel film ombolojloro tek tek sonlı o|ocoktır.
Bondojlor polipropilenden yopılmış göbek|i mokoroloro sonlı olocoktır.
Bondojlor en fozlo l0 soniye su içerisinde koldıkton sonro l30 soniye
içerisinde şekil verilebilecek kolitede olmolıdır.

Bondojlor 2-3 dk. içerisinde kurumo süresine sohip olmolıdır.

kurudukton 30 dk. sonroki toşımo doyonıklılığı l l o kgi / cm2 olmolıdır.

CE belgesine sohip olocok ve bu hususo doir belgeyi onoyını, firmo ibroz
edecektir. CE işoreti, film omboloj üzerinde bosılı olocoktır.

Ebotlon :

lOcm x 3m olçı

lScm x 3m olçı

5cm x 3m olçı olocoktır.

Ekli numune evsofıno uygun olocoktır.

Teklif veren firma BB kaydı ve bayilik kaydı olmalıdır.
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