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TEKLiF FoRırU

HARRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Ahm No

: çoc[JK YoÖUN BAKIM _ MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
: 303l8
:00Ml

-Fiyataİ KDV HaIiç olaıak veriImelidir. Malzemelerin Maİkasl veya Özcl|iği mutlaka belinilmelidir.
_UBB sorgulamasına göre en düşlık 3 teklifbaz alınacaİıır. SGK Ödcnir/Ödenmez tektifte belirtilecektir.
_sUT kodu be|inilmcycn tcklifler dcğcrlendirme dışı bıraİılacaliıır. Pakete dahil olup olmadtğı teklifle belinilecekti..
_sUT İiyannt aşan tektifler değerlcndirme dışı bırakılacattır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır,
-SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yoklcniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak ıalebindc

bulunmayacekttr.
-§GK Ödenir/Ödcnmez
-Pakete dahildir/düil değildir
_Tanımlayıcı Firma bilgisi otmalt ve t€klifbirlikıe SGK So.gulamam sisteminin çıktısı ıek|ifile birlikte verilmelidir.
-Teklifforrnuıda belirtilmiş oıan sUT Kodlan ve UBB Firma Tantm|aylçı No eşleşmelidir.
-Teklifveren istekliler yukarıdaki üm maddeleri şartsE kabul etmiş sayılacahır.
ldare No : 63760.38.32.00.01.330
Jdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bi|giler yukanda bildirilmişıir.

*Tarlımıaytcl firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte scK sorgulama sisteminin ç|kııs| teklif ile birlikte vcrilmelidir

s.No Mal / Hizmet Adt Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlayıcı Firma ve uBB

1 PEDIATRIK EKSPIRASYON
FİLTRESİ

20 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araşılama v€ Uyguıama HLstaııesi osmaİıbey Kampüsü ŞANLlURFA
Doğ.udan Temin Mail : dosrudanteminarıarran.edu.tr
ihale Mail Adrcsi : saıina|ma63(ahoımail.com

lnibat telefon : Tel.: 0 (4|4r 344 44 44 Faks : 0 (4l4) 3,ı4 40 00
Doğrudan Temin iletişim : 0 (4ı4) 3,14 41 78
Ihale ileıi§im : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0

Son Teklif Tırihi: 0,.ll.l-a'a

T.c.
Harran Üniversitesi Araşttrma v€ Uygulama Hastanesi



EKsPiRAsYoN HATTI REUSABLE BAKTERİ FiLTRESİ TEKNİK şARTNAMESİ

l . Teklifedilen filtre Puritan Bennen 980 model ventilatör cihazlann o{inal parçası olmah bu
cihazlara ait hasta devrelerine ve ventilatöre uygun bağlantı yapabilmelidir.

2. Filtrenin viral ve bakteriyel filtrasyon verimi en az%99,999 olmalıdır.

3. Filtrenin l00 lpm gaz akışında 0.3pm ve daha büyük parçacıklan yakalama verimi en az
o/o99 .97 o|malıdıt.

4. Filtre direnci, l00 lpm gaz akışında en faz|a 2.5 cmH2O basınç düşümiine sebep olmalıdır.

5. Filtre en az l00 kere otoklav sterilizasyonu yapılabilmeli ve filtrasyon veriminde kayıp
olmamalıdır.

6. Filtre ile beraber, ekspiratuvar hattan ventilatöre su kaçmasına engel olacak, filtreye entegre su
tutma kabı verilmelidir.

7. Kullanıldığı ventilatörün hasta devresi kontrol testi uygulandığında, kaçak akım ve komplians
testlerini geçmelidir.

8. Malzeme numuneye göre değerlendirilecektir.
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