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Harran Üniversitesı Araştırma ve Uygulama Hastanesi

TEKLiF FoRIürU

HARRAN

İşin Adı
Kon u
İstem No
A|ım No

: oRToPEDİ - MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
: 00053
: 0003 l

-Fiyalaı KDV Hariç olaıak verilme|idir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka beliıtilmclidir.
,UBB §orgulamasma göre cn düşük 3 teklifbaz alınaçaktır. SGK Ödeni/Ödenmoz tekliftc bclinileektiİ.
-s!]T kodu belirtiLneyen teklifler değerlqıdi.me dışt blr8kılacaktır. Pakete düil olup olnadığt tektifle belinilecektir.
,sUT fiyatını aŞan t€klifler değçilcndirme dlşl bırakılacaktır. Ödemeler muayone kabuı §onrası 1-3 Ay arasındadır.
-SGK Tarafından UBB'den kayıaklanan kesintiler durumunda yüklcniciye ödeme yapılmayacak ve },tık|enici hiçbir hak talebindc
bulunmayacalİır.
-sGK Ödenir/Ödomez
-Patete dahildir/düil degildiı
-Tanımlayıcı Firma bilgisi olrnatı ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam sistğminin çıktlst teklif ilc birliktc vcrilmclidir.
-Teklif formunda bçlinilmiş oıan sUT Kodları ve UBB Fiıma Tanımlaylcı No eşleşmeiidir.
-Teklifleren is,tcklilcr }.ırkandaki titm maddeleri şansız kabul eımiş sayılacaktır.
Jdare No : 63760.38.32.00.0t.330
-İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştııma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idarİ6ilgiler yukarıda bildiıilmiştir.

Son Teklif Tarihi: l5.01.20l9

s.No Mal / Hizmet Adl M I kta rl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fıyat

Tanımıayıcl Firma ve UBB

1 AtçI 10 cM 2000 ] ADET

2 ALçI 15 cM 2000 i ADET

3 sARGI 10 cM ADET

4 SARGI BEi 15 ct4 2000 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric);

Adres: Aİaşıı.ma ve U},gulama Hasıanesi osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
Dotsudan Temin Mail : doerudantemin@harran.edu.tr
Ihale Mail Adresi : satinalma63@hotmai|.com

lrtibaı teıefon : Te!.: o(4l4)3444444 Faks
Doğrudan Temin l|etiŞim :0 (4!4) 344 4| 78
iha|e ileıişim : o (4l4) 344 4l 65-5El0

0 (4l4) 344 40 00

*Tanlmlayıcı firma bilgisi olmalı vc tek|ifile birlikte sGK sorgulama sisteminin çükııst teklifile bi.likte verilmetidir.

2000 ]



' 8eYozlotülmış pomuk ipliğinden, keten tipi dokunmuş leno bezl üzerine.olçı emdirilmiş bir bondoj olocoktır.
ı Yopısındo minimum %88 kolsiyum sülfot bulunocokiır.ı Her bondoj güvenli depolomo şorllonno hoiz olocok şekılde su ve nemgeçirrnez özel film ombo|ojloro tek iek sonlı olocoktır,, Bondojlqr polipropilenden yopllmş göbekli mokorolqro sorıll olocoktır., Bondojlor en fozlo l0 soniye su içerisinde koldıkton sonro J30 soniye

içerisinde şekil verilebilecek kolitede olmolıdır.ı Bqndojlor 2€ dk. içerisinde kurumo süresine sohip olmoidır.o Kurudukton 30 dk. sonroki toşımo doyonıklılığı l'l0 kgt / cm2olmolıdır.o CE belgeslne sohip olocok ve bu hususo dok belgeyi onoyını, firmo ibroz
edecektir. cE işoreti, film omboloj üzerinde bosılı olocoktır.

ALç, TEKNİK şARTNAMEsi

Ebotlon | 6cmx2m

lOcmx3m

l5cm x 3m

20cm x 3m olocoktır.
Ekli numune evsofıno uygun olocoktır.
Teklif veren frmalann UBB kaydı ve bayilik kaydı olmalıdır.
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GAzLl sARGl BEzİTEKN|K şARTNAMESİ

Beyaz, temiz kokusuz ve hidrofil olmalıdır.

Hiçbir boya maddesi içermemelidir.

İplik sayısı enine, 1cm2 sinde 20 tel olmalıdır.
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Ebatları ; ].5 cmx 4m olmalıdır.

Kolay kesilebilmeli yada elle koparıldıktan sonra, koparıian bölmelerde
deformite oImalıdır.

Parmak ile basınç uygulandığında gazlı bezin dokuması bozulmamalı,
birbirinden ayrılmamalı.
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Koruyucu kı|ıf içinde paketli olma|ıdır,

1m2 sinin ağırlığı 30 gr dan az olmamalıdır.

İso veya tse belgelerinden birine sahip olmalı veya ce ye uygunluğu
belgelendirilmelidir.

Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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