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Harran Üniversiıesi Araştlrma ve Uygulama Hastanesi

TEKL|F FORMU

: AYNffAT SAYMANLIK BÜROSU - MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
: 00038
.00027

HARRAN

İşin Adı
Konu
İsteın No
Alım No

_Fivalar KDV Hariç olaıak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka beliniImclidir,

-UbB sorgulamasına gO," en OOşol< 3 tel,İİİ#'"l,n""utın, SCr ÖO"nir/öJ€nmez teklifte belinilecektir,

_sUT kod; belirtiımey.n t.rıiı".. a"ğ"rıİ,lİİfr. İİİ, İ"İİ,ı"."r.n palete aaııiı oırp otmadlğı teklifrc beliitilcceküii,

-sUT fivattnı a§an tekliflcr degerlendirme J|ı bıra,t,ılacakıır, Ödemeleı muayene kabu! sonİasl 1-3 Ay aIaslndadır,

_SGK Tarafindan UBB,den kaynaklaİ;"k"fiffi;;;;;a" yuu."i"iy"-oi"."- yupımayacaı, vt yüklenici hiçbir hak E|ebinde

bulunmayacnktır.
-sGK Öd€nir/Ödenmoz
-Pakete dahildir/dahi1 dcğildiı
-Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikre sGK sorgulamam sisteminin ç*ttsl teklif ile biılikte verilmelidir,

_i;kil;;;;;;r"i*-lırniş olan sUT K;dlaİ ve IJBB Firma Taııımlayıcı No cşleşmelidir.

_i"i iii.r"i." iri.lliı"r yukarıdaki tüm maddeleri şanstz kabul etmiş sayllacalıır.

ldaİe No : 63760.38.32.00.01.330
-İJar" ,AO, : Hanan üniversitesi AIaştırma ve Uygulama Hastanesi 

._ _.

-İl."; İ;;;; İXMı- dosyası içiı ge.ek|i idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir,

Son Teklif Tarihi: l5.01.20l9

Mal / Hizmet Adı Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Topıam
Fiyat

Tanlmlayıcl Fırma ve uBB

1 6tEY soNDA iKİ YoLLU No:14 600 ADET

2 FOLEY SONDA YoLLu No:18 500 ADET

3 FOLEY SONDA YoLLU No:20 300

Genel
Toplam(KDV

Haric):

*Tanımlaylcı firma bilgisi olmalı ve teklifi|e birlikte sGK so.gulama sisteminin çıktısı teklifile birlihe v€rilmclidiİ

ŞANLIURFAAdİes: A_aaştı.ma ve Uygulama Hastane§i osmanbey Kampilsü

Doğrudan Temin Mail : doq,rudantemin@harran.edu.tr

ihale Mail Adresi : satinalma63üahotmail.com

lrtibat ı€lefon : Tel.: 0 (4|4)344 44 44 Faks :0(4l4)3444000
Doğrudan Tcmin iletişim : 0 (4l4) 344 41 78

ihalc lletişim ; 0 (4l4) 344 41 65-5810

S,No
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FoLEY soNDA 2 YotLU No 5_8_10_12_14_15_1s_2G22 TEKNlK şARTNAMEsi

1.Urün sarl renkli silikolatexden üretilmiş olmahdır,
2.Ürün 2 yollu olmalldlr,
3.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşakhkta olmahdır.
4.Ürünün balon hacmi 3G5o ml olmahdır,(KoNTRoL EDlLECEK}Pediatrik olanlann ba|on hacmi 3 ml
olmakdlr,
5.Ürünün ucu silindirik ve karşllıkll 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır,
6.Ürünün balonu göVdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidiİ,
7.Ürünün -belirtilen numaralara göre kalınhkları olmahdır,
8.Ürün uzunluğu 40(+/- 2 } cm olmalı, pediatrik olanların uzunluğu 30 cm olmalıdır,
9.Ürün plastik luer lock valfi ve luer lock konnektörlü enjektödere uyumlu olma|ıdır,
10.Ürünğn üzerinde markası kahnlığı ve şişirme hacmi belirtilmiş olmalldlr,
ı1. Ambalajlann üzeİinde;
a} Üretim taİihi
b) Son kullanma tarihi
c) Ebadı

d) Lot numarası
e) Sahip olduğu kalite ve güVenlik işareti

0 Ma*asl
g) Türkçe etiketi
h) Sterilizasyon 5ekli
l) T.c. sosyal Güvenlik Kurumu kontro|ünden geçmiş ve T.C. Bakanhğı tarafından onaylanm|ş UlUsal Bilgi

8ankası kodu belirtilmelidir.
12. Ürünler 5ağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkot (UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmaİdlr. Uytun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim aİnmayacak Ve gerekli işlemler
yapllacaktır.

13. ihaleye kat|lan firmalar teklif ettakleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma/ bayi

tanımlayıcı koda sahip olmalıdır. istekıi|erin veya teklif edilen mahn, ilaç ve T|bbı cihaz Uıusal Bil8i

Bankasına kay|th olduklarlnl tasdik edici belgeleri olmalıdır.
14. 2OO8 Sağhk Uygulama Tebliği gereği ; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı

bırakılacaktır.
15. Raf ömrü teslim tarıhinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve bu tarih kutularln üzerinde basılı olmahdır.

Yüklenici firma son kullan|m tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine

dair taahhütnameyi Muayene Kabul xomisyonuna verecektir.

16Ürünler idarenin isteği doğrultusunda partileİ halinde Veya tamaml teslim edilecektir-

17.Muayene Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi lstenmesı ha|inde tüm masraflar

yükleniciye aittir.
18. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünlerı yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene KabU|

Komisyonuna Verecektir.
19. İsteklifirmalar, teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygun|uğunu değerlendirmek üzere en aı 3

adet numuneyi ihale sıraslnda veya ı gün sonra komisyona teslim edec€ktir.

20. Teklifi oluşturan bel8eler Ve ekle,i ile itgili diğer dokümanlar( katalog dahil) Tğrkçe olacaktlr. BaŞka bi.

dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar larafından yapılmlş Ve noter tarafından onaylanmı5 olması

dUrumunda geçerli sayllacaktlr.
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