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Fiyalar KDV Hariç olaıak verilmelidir. Malzemelerin Mtkası veya Özelliği mutlaka belinilmçlidir.
UBB sorgulamasma göre en düşok 3 tekIifbaz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez tekliffc bclinilecektir.
SUT kodu belirtitmeyen tekliflcr dcğcrlcndirme dışı bırakılacaktlr. Pakete dahil olup olmadlğı teklifte belinilcc€ktir.
sUT fiyaünı aşaı tekliflcr değerlendirmc dışı bııakrlacaknr. Ödemeler muayene kabul sonr"ası 1-3 Ay arasındadtr.
sGK Tarafından UBB'dcn kaynaklanan kesintiler durumunda },iikleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak ıa|ebinde
bulunmayacakt[.
Teklif vcrcn isrekliler ü,ukandaki tüm maddelcri şartsız kabul etmiş sayı|acaktu.

SonTeklifTarihi: Ol .ot. 2c)K

*Tanımlaylcı firma bilgisi oımalı ve teklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktıst teklif ile birlikte ve.ilmelidir
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KOTER PLAĞİ DİSPOSABLE ERİŞKİN BOY TEKNİK
ŞARTNAMESİ

l.Malzemeyi veren firma plak altında oluşabilecek yanmalarda ve cihazla uyumsuzluklardan

dolayı oluşbilecek her tiiılü sorumluluğu kabul etniş sayıhr.

2.Plaklar hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmalıdır.

3.Plaklar, 12 cm x 20 cm (+ 2 cm) Erişkia 9 cmxl4 cm (+2 cm) Pediatrik ölçtiJerinde tiim

plak ytlzeyi cilde yapışmalı, kullanılan yapışbncı da iletken olınalıdu.

4.Plaklar sıvıya maruz kaldıgında kolay çıkmamalr, sıvı rezistans özelliği olınalıdır.

S.Plak yapıştınlüğı yerden kolay çıkartılmalı ve ciltte atık bırakmamalıdır.

6.Plak ambalajlan plaklann yapışma ve esneklik özelliklerini dış etkenlerden koruyacak

özellikte olmalı, ambalaj tlzerinde uygulama şekli ve son kullanma tarihi bulıınmalıdır.

7.Plaklar için verilecek ara kablolann çapı 0,75 mm (çoklu) olmalıdıı.

8.Plaka soket kısmı kabloya pesli veya contalı olınalıdır.

9.Kablo dış izalasyonu silikonize olmalıdır.

l0.Malzeme depo teslim tarihinden itibaren 2 yıl miyadlı olmahdu.

ll.Kliniğimizde kullaillan AESCULAP marka cihaz llriiniln tekli4iftli olmalıdır.

l2.Plaklarla birlikte en az l5 adet bipolar ince uçlu koter kablosu yannda verilrnelidir.

l3.Üriin numuneye göre değerlendirilecektir.


