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Fiyala, KDV Hariç otaıak verilmelidir. Malzemelerin Markast veya Özelliği mullaka belinilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşiik 3 teklifbaz a|ınacakıır. SGK Ödenir/Ödçnmez teklifte belirtilccçldr.
SUT kodu belirtilneyğn tckliflçr değerlendirme dışı blrakılacaktır. Pakeie dahil olup olmadığr t€k|ifte belinilecektir.
SUT fiyatınl aşan tek|iİler dcğerlendirme dışı bırakı|acaktır. Ödcmeler muayene kabıl sonrası 1-3 Ay aİasrndadlr.
SGK Tarafından UBB'd€n karlaklanan ke§intiler durumunda yükleniciye ödeme yapllmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
Tekliİvcren istek|iler yukandaki tiim maddeleri şanslz kabul etmiş sayılacaktır.
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.Taıımlayıcı firma bilgisi olınalı ve teklifile birlikte SGK sorgulama sisleminin çıktısı teklifile birlikte vcrilmelidir

İdare No : 63 760.3 8.32.00.0l .330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ye Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

s.No Mal / Hizmet Adl Mİktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 TEK KULLANIMUK YÜZ SİPERi 500 ADET

Genel
Toplam(KDV
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TEK KULLANlMLlK YÜz siPERi TEKNiK ŞARTNAMEsi

1 Tek kullanımlık oImalıdır.

2 Yüzü tam olarak koruma özelliğine sahip olmahdır.

3 Gözlük kullanan kişilerin rahathkla kullanabileceği yapıda olmalıdır.

4 İki ana bölümden oluşmalıdır alın bandı ve siper

5 Alın bandI cırtbant sayesinde3 tüm kullanıcılara ayarlanabilme|idir.

5 Alln bandl ter emici katman sayesinde uzun süre kullanımlarda kişiye konfor sağlamahdlr.

7 Saper polikarbonat içerikli olmalı gözü yormamalıdır.

8 Siper verilen nefesten etkilenmemeli buğu yapmamalıdır.

9 SiPerin Yan ve alt kenarları biyeli olmalı siperin üzerine gelen sıvıların damlamasını engellemelidir.

10 Siperin alın bandIna özel lastik düğme sayesinde tuttu h Ve istenen açrya ayarlanabilmelidir.

11 siperin iki yüzeyi de koruyucu film kaplı olmall kul lm öncesİ çlka rıla bilm elİd ir.
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