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Harran Üniversitesi Arıştlrma

Y€ Uygulama Hastanesi

Slr8 No: 00487
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: Ortopedi malzeme a|ımı
Fiş Kodu :
Fiyalaı KDV Hariç olaIak verilm€lidir.

UBB sorgu|amasına göre

en düşiik 3

Matzcmelcrin Markası veya Özelliği mutlaka belinilmeliüıir.

teklifbaz almacalİır. SGK Ödğnir/Ödenmez teklifie belirtilecektir.

SUT kodu belirlilmeycn teklifler değerlendirme dışı bırakılacaklır. Pakete dahiI olup olmadığı teklifte bclirtilecektir.
sUT
aşan teklifler değerlendirmo dlşl bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul soİrasr 1-3 Ay arasındadlr.
sGK 'iyattnı
Tarafından UBB'd€n kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniÇiye ödeme yapllmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bulunmayacakttr.

Teklifveren istekli|er yukarıdaki tiim maddeleri şartsız kabuı etİniş sayllacaktl..

Son Teklif

s.No

i

Tarihi:

'_Y.o6.

t-gd

Mal / Hizmet Adı

M kta rl

Birimi

1

Atçı

10 cM

3000

ADET

2

ALçI 15 cM

5000

ADET

Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

Genel

Toplam(KDV
Haric);

*Taıımlayıcı lirma bilgisi olmalı ve teklif ile bjrlikte sGK sorgulama sisteminin
çıklsl teklif ile bir|ikte verilmclidir

idare No

: 63 760.3 8.32.00.01.33o

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araşürma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgi|er yukarıda bildirilıniştiı.

Adre§: Aİaşılrma ve U}gulama Hastanesi osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
irtibat telefon: Tel.: 0 (4|4\3444| 65 Faks :0(4l4)3444169
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Beyozlotılmış pomuk ipliğinden, keten tipi dokunmuş leno
bezi üzerine,
olçı emdirilmiş bir bondoj olocoktır.

Yopısındo minimum %88 kolsiyum sü|fot bulunocoktır.
Her bondoj güvenli depolomo şortlorıno hoiz olocok

şekilde 5u ve nem
geçirmez özel film ombolojloro tek tek sonh olocoktır.
Bondojlor polipropilenden yopılmış göbekli mokoroloro sonh olocoktır.
Bondojlor en fozlo 10 soniye su içerisinde koldıkton sonro 130 soniye
içerisinde şekil verilebilecek kolitede olmolıdır.
Bondojlor

2€

dk. içerisinde kurumo süresine sohip olmolıdır.

Kurudukton 30 dk. sonroki toşımo doyonık|ılığı 1lO kgi / cm2olmolıdır.
cE belgesine sohip olocok ve bu hususo doir belgeyi onoyını, firmo ibroz
edecektir. CE işoreti, film omboloj üzerinde bosılı olocoktır.
Ebotlon

:

lOcm x 3m

lScm x 3m

o Ekli numune evsofıno uygun olocoktır.
. Teklif veren firmaların UBB kaydı ve bayilik kaydı olmatıdır.
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