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Hırrın Üniversitesİ Araştırmı ve Uyguı8ma Hastanesi

TEKLiF FORMU

HARRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Ahm No

: AMELİYATHANE - MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
: 30760
: 00007

Son Teklif Tarihi: 09.01.20l9

Tanlmlaylcl Firma ve uBB

*Tanımlayıcı fiırna bilgisi olmalı ve t€klifile birlikte SGK sorgulama §isteminin çıkhsı teklifile birlikte verilmçlidir.

Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

s.No Maİ / Hizmet Adl

24o ADETl PROPiLEN YUVARLAK ÇİFT İĞNE
No:5/0 16 MM

cfnel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: AJEştlma ve Uygutama Hastanesi osmanbey KamP{ıs0 ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : doerudantemin@ha.ran.cdu.tr

ldibar relefon : Tel.: 0 ( 4l4\ 344 u 44 Fak§ : 0 (4l4) 344 40 00

Doğrudaı Temin İletişim : 0 (4l4) 3,{4 4l 78
ihale lletişim : 0 (4l4) 3,ı4 4l 65-58l0ihale Mail Adresi : satinalma63 l.com

-Fiyala, KDv Hariç olarak vçrilmelidir. Matzcmc|erin Mafkası veya Özcııiği mutlaka belirtilmelidir.
-UBB sorgulaİnasma görc en düşük 3 teklifbaz allnacaktır. sGK Ödenir/Ödenmez teklifte b€lirtiIecektir.
-suT kodu belirtilrneyen tekliflçr değeİlendime düşl blrakılacaktlr. Patctc dahil olup olmadığl toklifre belirtilecektir.
-sln fiyatlnı aşan tekliflcr değerlendiıme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrasl 1-3 Ay arasındadır.
_SGK Taıafından UBB'dcn kaynaklanan kğsintiler durumunda ylıkleniciyc ödcmc yapılmayaQk ve )tklenici hiçbir hak İalebinde
bulunmayacaktır.
-SGK Ödenir/Ödenmcz
-Paketc dahildir/dahil değildir
-Tanımlaycı Firma bilgisi olmalı ve teklifbiılikte SGK Sorgulamam sisteminin ç*İısı t€klifile birlikle veri!melidir.
-Tcklifformunda belirtilıniş olan SUT Kodlan ve UBB Firma Tanımlayıcı No cşleşmelidir.
-Teklifveren istcklilcr yukandaki tüm maddcleri şansız kabul etmiş sayılacalıır.
ldare No : 63760.38.32.00.01.330
Jdare Aü : Haıran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilrniştir.



cERRAHi süTüR PoLiPRoPiLEN TEKNiK özeı-ı-ixı-eni

1.Monofilamentpolypropilenden amal edilmiş o|mahdIr.
2.sütürün kontrolıü esneme özellaği bulunmahdır(controlledE|engation)
3.sütürun ahnması gereken durumlarda ( Gilt ) sütür açeride sertleşmemeli, dikiş ahnlrken
kopmamahdlr.
/ı.Absoöe olmayacak, kolay duğüm tutacak, vücutta reaksiyon göstermemelidir.
5.Teslam edilen mallann son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdlr.
6.Teslim edilecek malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlannda yazlh özelliklerde olmahdlr.
7.iğnenin, sürekli geçişte ktırelıiemesi, bükülmemesi, ııoıay gtırııleliilmesi, portegüye
tutunmaması, damar anastomozlannda görulen kalsifiye dokuya rahatlıkla penetre o|abilmesi
için ETHALLoY özel alaşımlndan üretiImaş olmalldlr.
8,|ğnesi lşlkta parıamayan mat koyu gri renlde olmalldlr.
9.Portegüye ıutunmamasl için non manyetik ve kolay tespit edilebilmesi içan radyo opak
özelliği bulunmalldlr.
10.1ğne Yiızeyi kayganhğ| arttlrmasl için çoklu sa|ikonize yöntemi ile kaplanmış olmahd|r.
11.sütürlerin paketten düz bir şekilde çlkmasl için RELAY PAGK paketleme veya benzeri
sistem ile paketlenmiş olmahdlr.
12.sütür yüzeyi pürüzsüz olmah tüylenmeye kaşı dayanaklı olmah ve dakiş süresince deforme
olmamahdlr.
13.iğne dokudan geçtikten sonra sütür klsml dokuya taklhp geriye doğru büzüşmemeli ve
tiftiklenme yapmamahdlr.
l,|.lğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemekli, Dokulardan kolayllkla
ve minumun travmayla deforme o|madan geçmelidir.
,l5.cerrahi sütürün iğnesinin gövdesa Portegüden kaymayl engelleyecek yapıda olmahdlr.
16.sütür ile iğne birleşme noktasl dokulardan geçerken dokuıan travma etmemelidir,bu
nedenle iğne ile sütür birleşme noktas| çapl uyumlu olmalıdIr.
17.sütürler paketten çıKlğlnda sütürün paket hafızası minumum olup sütür paketinden
ç|kt|ğında düz bir yaplda olmahdlr.
't8.Ambalaj , sütürün ktvnlmas|nl engelleyecek , su ve ne/n geçirmeyecek bir maddeden imal
edilmiş olmalldIr.
19.Malzeme ile i|gili tum bilgiler, okunakll Ve bozulmayacak şekilde ambalaj üzerande yer
almahdlr.
20.Bu ambalaj içeriğinin sterilatesa bozulmadan açllabilecek şeki|de olmalld|r.
2,1.Malzemeler Tek tek steril poşellerde,nemden,lsldan etkilenmeyecek şekilde ve orijinal
kutulannda teslim edilebilmelidir.
22.Propilen yuvarlak çifı iğne 5/0 16 mm olmalıdlr.
23.urün numune iıe değerlendiri|ecektir.
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