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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasıanesi

TEKLİF FORMU
HARRAN

İşin Adı
KJnü
İstem No
Ahm No

: Ameliyathane Sarf Malzeme Alımı
: Teklif Mekubu
:299|8
: 00565

_FiyalaI KDv Haİiç olarak verilmetidir. Malzemelerin Maİkası veya Özelligi mutlaka belinilmelidir.

-UEB sorgulamasına gore en düşük 3 toklifbaz alınaçalıır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifrc belirtilecektir.

-sUT kod; bğliniımeİçn teklifle; değerlendirme dışı brakılacakttr. Pakcte dahil olup olmadtğı tekliftğ belirtilc§ektir.

_sUT fiyalını aşan teilifler degerlenİrme düşı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1_3 Ay ara§ındadır.

_ScK İanfınİan UBB,den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödemğ yapülmayacak v€ }üklenici hiÇbil hak talebindc

bulunmayacaktır.
-SGK Ödenir/Ödenmez
_Pakete dahildir/dahil değildir
_Tanlmlayıcı Firma bilgi;i olmalt v€ teklifbirlikte SGK Sorgulamam sisteminin çıktıst teklifile birlikte verilmclidir.

-Teklif formuntta belinilİniş olan sUT Kodlan ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşlşmelidir,
-Teklifveİen istcklile. yukaİtdaki tüm maddeleri şartslz kabul etmiş sayılacalİır,

-İdare No : 63760.3E.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Ara§trma ve Uygulama Hastanesi

-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilniştir,

Son Teklif Tarihi: 26.07 .2018 Saaı:10:30

*Tanımlal,ıcı fiıma bilgisi olmalt ve teklifilc birlikte sGk sorgulama §isteminin çıkıst t€klif ile birlilıe verilmelidir

Tanlmıayıcı Firma ve UBBToplamBirimBirimiMiktarls.No Mal / Hizmet Adl
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DIs

Genel
Toplam(KDV

Adres: Afaşıırma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kampos0

Doğrudan Temin Mail : dogrudantemin@harran.edu,tr
ihale Mail Adrğ§i : satinalma63a,hotmail.com

ŞANLIURFA
Doğudan Temin İletişim : 0 (4l4) 3,14 4l 78

ihale İletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-5810

lnibat ıetefon : Tel.: 0 (4|4) 344 44 44 Faks :0(4l4)3,ı44000
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KOTER PLAĞİ DİSPOSABLE ERİŞKİN BOY TEKNİK
ŞARTNAMESİ

l.Malzemeyi veren firma plak altında oluşabilecek yarımalarda ve cihazla uyumsuzluklardaıı

dolayı oluşabilecek her tiirlü sorumlulufu kabul etrniş sayılır.

2.Plaklar hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmalıdr.

3.Plaklar, 12 cm x 20 cm (+ 2 cm) Erişkin, 9 cmx14 cm (+2 cm) Pediatrik ölçülerinde tiim

plak ytizeyi cilde yapışmalı, kullanıları yapıştmcı da iletken olınalıdır.

4.Plaklar sıvıya maruz kaldığında kolay çıkmamalı, sıvı rezistans özelliğ olınahdır.

5.Plak yapıştınldığı yerden kolay çüaıtılmah ve ciltte atık bırakmamalıdır.

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

özellikte olmalı, ambalaj iizerinde uygulama şekii ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

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

8.Plaka soket krsmı kabloya pesli veya contalı olmalıdır.

l 1.Kliniğimizde kullanrlan AESCULAP tekliçiftli olmalıdr.
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12.Plaklaıla bfulikle en az 15 adet b su yanında verilmelidir.
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l3.Uriin numuneye göre ktir
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9.Kablo dış izalasyonu silikonize olmalıdır.

lO.Malzeme depo teslim taıihinden itibaren 2




