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Sırı No: 005l3
Konu: Teklif Mektubu
İşın Adl: ÜRoLoJi 22_f SARF MALZEME ALlMI (SÖZLEŞME)
F§ Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olaıak verilmelidir. Malzemelcrin Maıkası veya Özetliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorguıamasına göre en düşük 3 teklifbaz attnacaktır. sGK Ödenir/Ödenmez t€kliffe b€lirtilccektir.
SUT kodu belinilmeyen teklifler doğerlendirme dışı blrakllacaktır. Patete düil olup olınadlğt teklifte belirtilecektir.
sUT fiyaılnı aşan teklifler değerlendirme dtşı blrakrlacaknr. Ödemeler muayene kabul soordsı t-3 Ay arasındadır.
SGK Taraİndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapllmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacakıı..
TekIillerğn istckliler lukarldaki tiim maddeleri şartstz kabuI etmiş sayllacaktır.

Son Teklif Tarihi: 09.07.20l8 SAAT:l0:00

*Tanlmİavlcl firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGK sorguIama sistçminin çıktıs| teklif ile birliktç verilm9lidir

idare No : 63 760.3 8.32.00.0 l .330
İdsre Adı : Harran Üniversitesi Aıaştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştif.
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üç PARçALI PENİL PRoTEz (REZERWAR vE PoMPAsl DAHiL)

l. Üriln silikon veya Bioflex'ten ilretilmiş olacaktır.
2. Üriln deflate halde iken dog ear (kıvnlma) yapmayacaktır.

3. Uçlan yuvarlat mış olacaktır.
4. Ürtlntln enine genişleme özelliği olacaiiır.
5. Protez pompa s*ılarak şişirilebilir özellikte olacaktır.
6. pompadaki vaf tek dokunuşla sıkılarak kolay bir şekilde silindirlerin indirilebilmesini

sağlayacaközellikte olacaktır.
7. Rezervııar hacmi en az 60cc en fazla l00cc olacaktır.
8. Rezenııarda abdominal basınç nedeniyle istemsiz olarak ereksiyon olmasınr engelleyecek Lock-out

valf sistemi olmalıdır.
9. protezin dış yapısı antibiyotiğ absorbe etrııesi ve daha sonra hastann içinde antibiyotiği salgılaYaıak

enfeksiyon rislİni azaltmasİ için hidroflik veya benzeri malzemelerle kaplanmış olmahdır.

10. Teklifi verilen iiriiniin CE belgesi olmalıdır.
1l. Protez boylanna göre 16cm olmalıdır.
|2. Protezin arka uzaüıa hıınileri @TE) lcm, 1,5 cm,2cm ve 3cm olmalıdır,

13. istenmesi halinde her ameliyatta firmanın teknik destek vemıesi zorunludur
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Malleable penil protez

_ protez değişik elastikiyetlerde silikon elastomerden yapılmış olmalıdır.

- Protez mükemmel eğilebilirlik sağlayan icinde gümüş bobin+ PTFE+

silikon kombinasyonundan apılmış olacaktır.Protez 130 derece

bükelebiliyor olmalıdır.
_ protezin farklı bölümleri amaca uygun değişik sertlikte olacaktır. uç kısmı

perforasyon ve erozyon riskini enaza indirecek yumuşaklıkta,

_ proximal uç kısmı rahatlığı ve durağanlığı sağlayacak sertlikte olacaktır.

- Protezin en kucuk capı 9mm den kalın olmayacaktır,

- Protezin en düşük çapı 9mm den balayacaktır,

olacaktır.

Proximal kısım değişik uzunluklarda ayarlanmayı sağlayacak 5mm lik

çentiklerle ölçülendirilmiş olacaktır.

Protez10-15mmliksteriluzatmalarileberaberaynıpakatteolmalıdır.

Protezin ulusal bilgi bankasına kayıtlı barkodu bulunmalıdır,
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Protezin kabuğu soyularak inceltiliyor olmayacaktır, Her çapta bir protez


