
*
T.c.

Harrın Üniversitesi Araştırma ve Uygulam. Hastane§i

TEKLiF FoR\Itl
HARRA}]
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Alım No
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-Fiyala, KDV Hariç olarak veriImelidir. Malzemelerin Markası vela Özelliği mutlaka belinilmelidir.
-UBB sorgulamasına göre en di§iik 3 tekİifbaz alınacaktr. scK Ödenir/Ödenmez ıeklifte belirtilec€ktir.
_sUT kodu belirtilmeyen teklifler değertendirme dışl bınhlacakttİ. Pak€te dahil olup olmadığ teklifte belirtilecekir.
-slrT fiyaml aşan tekliflei değerlendirme dlşı bıralolacakİr. odemeler mrrayene kabul soffast 1-3 Ay arasındaüİ.
-SGK iarafından UBB'den kaynaklarlan kesintiler duıumunda yükleniciye ödeme yapllmayacak ve yüklenici hiçbi. hak talebinde

bulunmayacakır.
-SGK ödeıiı/ödçnmez
-Paketc d8hildir/dahil değildir
_Tanımla},ıcı Firma bilgisi olmalı ve leklifbirlikte scK sorgulamam sisteminin çlkısİ teklifile birlikte verilmelidir.
-TeHif forrnunda belifti|ıniş olan SUT Kodlan ve UBB Firma Ta.ırnlayıcı No eşleşmelidir.
-Teklifveren istekliler ülkeıdaki taım maddeleri şartsiz kabul etrniş saylacalılf.
ld8İe No : 63760.38.32.00.01.330
ldare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastane§i
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idaİi bilgiler },ukarıda bildbilmiştiİ.

2l, oİ\. 9-olçSon TeklifTarihi

*Tanırnlayıcı fmna bilgisi olmalü ve teklifile birlike sck sorgulama sisteminiü çıklısı leklifile birlikte verilmelidir

s.No Mal / Hizmet Adl sut
Kodu

M ikta rı Birimi : Birim
i Fiyat

ToPlam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve
uBB

1 PEKrus sTABiLizATÖR GHc1030 1 ADET

2 PEKTUs DÜZELTME BARI GHc1010 ! 1 ADET

3 PEKTUS BAR KjLinEME PiNi GHc1o40 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Aİaşllrma ve Uygulama Hastan€si o§manbey Kampüsa ŞANL]IJRFA
Doğudan Temin Mail : doenıdantemin(aharİan,edu.tr
iha]e Mail Adr€si : §atinalma63@hotmail.com

lrtibat telefon : Tel.: 0(414)344M44 Faks : 0 (4l4) 3,14 40 00
DoFudan Temin iletişim : 0 (4l4) 3,14 41 78
iİıale İ|etişim : 0 (414) 344 4l 65-58l0



PECTUS DÜZELTME BARI ŞARNAMESİ
l. Kullanrm Şartı: Barlar torakoskopik olarak pektus ekskavatum deformitelerini dilzeltmek
için Nuss ameliyatlannda kullaıulabilir olacaktır.
2. Gruba ait i,iriiıılerin tamamı ayru marka olacaktır.
3. Barlann tamamı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktr.
4. Barlar, ait maddelerdeki ölçülerde olacaktr.
4.1. 18 +/- 0,5 (on sekiz artı/eksi sıfu virgiil beş) cm.lik bar
4.2.20 +l- 0,5 (yirmi artıleksi sıfir virgiil beş) cm.lik bar
4.3.23 +l- 0,5 (yirmi üç artıleksi sıfu virgtil beş) cm.lik bar
4.4.25 +l- 0,6 (yiımi beş aıtıleksi sıfır virgiil altı) cm.lik bar
4.5.28 +l- 0,5 (yirmi sekiz artı,/eksi sıfır virgül beş) cm.lik bar
4.6.30 +/- 0,6 (otuz artı/eksi sıfir virgiil altı) cm.lik baı
4.7 . 33 +/- 0,5 (otuz üç artıleksi sıfir virgül beş) cm.lik bar
4.8, 36 +l- 0,6 (otuz altı artı./eksi sıfir virgiil altı) cm.lik bar
4.9.38 +l- 0,5 (otuz sekiz artleksi sıfir ürgül beş) cm.lik bar
4.|0.4| +l- 0,6 (kırk bir artıleksi sıfir virgül altı) cm.lik baı
4.|l. 43 +l- 0,5 (kırk üç artıleksi sıfir virgül beş) cm.lik bar
4.12. 46 +/-0,5 (kırk altı artı/eksi sıfir ürgül beş) cm.lik bar
5. Baılann belirtilen her bir ölçüsü için iki tipi de olacaktır. Bu tipler;
5.1. Tırtıklı,/Dişli Bar: Uç kısımlannda, kenarlannda karşılıklı olacak şekilde girintili çıkıntılı
kısım bulunan barlar.
5.2. Piiriizsiiz Bar: Tamamı tırt*sızldişsiz ve piiriizsiiz olan barlar.
6. Barlara ilgili el aletleri ile biikülerek istenilen şekil verilecektir.
7. Barlann iki ucunda sabitlemek için kullanılacak pinlerin futnırulacağı delikler olacaktır.
8. Barların iizerinde; stabilizörlerin bar iizerinden çıkıp, bann disloke olmasını önleyen
"Pektus Bar Kilitleme" mekanizırıası olacaklrr.
9. Hastanrn vücudundan çıkanlacak olan bann eğimini dtizeltirken, bann diğer ucuna
harcanan kuweti aktarmamak için barlar, özel tasarlanmış "Eksplantasyon Levyeleri"ne
uygun tasarlanmış olacaktır.
l0. Teklifedilecek bar ve sabitleyicilerin tek tek barkodlan paketlerinin üzerinde bulunmalı,
iizerinde markası, kodu, CE işareti ve bann tam orla noiiasını beliılemek için orta nokta
işareti olrnalıdır.
l l. Üriınlerin Kalite(CE) belgesi olacaktır.

PECTUS STABiLiZÖRÜ ŞARTNAMESİ
l. Bann sabitlenmesinde kullanılacak olan stabilizör, çelikten yapılmış olacaktır
2. §tabilizör Eğilmiş Bar Boyunca Hareket Edebilen Stabilizör tipinde olacaktır. Pektus
Banna gerekli eğim verildikten sonra bar boyunca rahatça hareket edebilecek stabilizör
olacailır.
3. Stabilizörlerin iki ucıında baıa geçirildikten sonra kasa sütiir ile sabitlenmesi için yard ımcı
delikler bulunacaktr.
4. stabilizörlerin op€r.§yon esııasında "stabilizör uygulama Forsepsi" el aleti ile rahatça

fufulması ve pozisyonlanması için stabilizör iizerinde "Stabilizör Uygulama Forsepsi"'nin
ilgili uçlarının rahatça girebileceği, kasa sütiir ile sabitlenmesi için yardımcı deliklerin
dışınd4 kiiçfü delikler olacaktır.
5. Grupa ait iiriinlerin tamamı aynr marka olacaktır.
6. Ürtırıerin raıite(CE) belgesi olacaktır.
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