
T.C.
Harran Universitesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi

Srra No: 02762
Konu: Teklif Mektubu
igin Adr: t6. GRUPI KALEM ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJi SERVIS| 22lF MALZEME ALIMI

:

Fiyalar KDV Hariq olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya Ozelli!,i mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasrna g6re en dtigiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler def,erlendirme drqr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadrf,r teklifte belirtilecektir.
SUT til,atrnr aSan teklifler de!,erlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr.

SGK Taraflndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiiklenicil,e rideme yaprlmayacak ve yUklenici higbir hak talebinde

hu lunmal'acaktrr.
Teklil'veren istekliler yukandaki tUm maddeleri Sartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.

Son Teklif Tarihi: 02.08.2017 SAAT: l0:00

*Tanrnrlayrcr tirnra bilgisi olmalr ve teklil ile birlikte SCK sorgulama sisteminin qrktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.

idare No : 63760.38.32.00.01.330
idare Adr : Harran Universitesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukarrda bildirilmigtir.

NoT:UBB, SUT FiYATLARI VE TiTUBB KAYITLARININ CIKTILARI DOSYADA BULUNDURULMASI

ZORUNLUDUR

S.No Mal / Hizmet Adr 
_t":a,

Miktarr Birimi UBB
Kodu

Birim
Fiva!

Toplam i Tantmlaytq Firma
FiYat : ve UBB

1 i TITANYUM ELASTIK
: CiVi

TV5200 70 : ADET TV5200

Genel
Toplam(KDV

Harie):

Adresarastrrrna ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kampusu $ANLIURFA
irtibat telelon : Tel.: 0 (414)344 4l 65 Faks : 0 (414) 344 41 69



r'

ELASTIK NAiL TEKNIK $ARTNAMESi

l. Malzemelerin tek tek ambalajlanmrg olan paketlerinin iizerinde;
a. imaiatgr firma adr ve amblemi
b.imalatgr [lke adr ve iiretildi[i yer
c. Malzemenin Teknik Ozellikleri
d .Malzemenin Lot numarasl ve Barkodu
e. Malzemenin iiretildi[i hammaddenin adr

f. CE Standart amblemi ve numarasl
g. Uretim Tarihi
h. Markasr
i. implantlarm iizerinde imalatgr firma adr ve amblemi ile katalog kodu yazrh olmahdrr.

2. Elastik nail in ham maddesi titanyum olmahdrr.

3. Set igerisinde bone awl , T tutucu , tel kesici gibi ameliyatr kolaylagtrracak el aletleri bulunmahdrr.

4. Uriinlerin kullanrmr ve saklanmasr igin gerekli olan sterilizasyon kabr ve cerrahi aletleri igeren set

malzeme kullanrmr siiresince hastanede tutulmahdrr.

5. Elastik givi kahnhklan 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 uzunluklarl 400 - 500 mm arastnda olmahdrr'

6. Qakma seti tiriinlerin kullanrmrnr kolaylaqtrrmak igin uygun ergonomik yaprda olmahdrr.

7. Plaklarla birlikte steril motor getirilmelidir.


