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Harran Üniversitesl Araştırma v€ Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00324
Konu: Teklif Mekubu
işin Adı: TÜM SERVİSLER-MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olaıak verilmelidir. Malzemeleıin Markası vcya Özelliği mutlaka belinilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz allnacalıır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifie belinilecektir.
sUT kodu belini|meyen teklifler değerlendirme dışı bıraktlacaktlr. Pakete düiI oluP olmad!ğl teklifte belinilecektir.
sUT fiyatırıı aşan teklifler değertcndiııne dışı bırakılacaktır. Ödcmeler muayene kabul sonrası 1-3 A}, arasındadır.
soK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yokleniciye ödeme yapllmayacak !e yüklenici hiçbir hali ıalebinde
bulunmayacakttr.
Teklifveren istcklilcr yukandaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

sonTekıifTarihi: ?o"oL..,2Ol& r@-+ l'1'2-

*Taotmlaylcı firma bilgisi oImal! vc teklifile bir|il:te SGK sorgulama sisteminin çlktısı teklif ile birlikte verilmelidir

İdare No : 63760.3 8.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araşnrma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.

s.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 LAPAROSKOPiK DİSLİ DİKEY
TUrAMAÇ

1 ADET

2 LAPAROSKOPİK L HOOK
KOTER iRRIGASYON VE
A5PİRASYoN 5İSTEMİ 5 MM

1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Araştlma ve Ur€ulaİna Hasıanesi o§manbey Kampüsü ŞANLlURFA
lnibat telefon: Tel.:0 (4l4)344 4165 Faks : 0 (4l4) 344 4l 69



TEKNix şARTNAME GENEt HÜKÜMLERİ

TEKLiFLERiN HAzlRLANMAsl VE DEĞERLEN DiRiLM Esi :
I

a. satlcl firma taraf|ndan verilen tekliflerdeki Teknik şartnameye cevaplarln, madde slra
numaraslna göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi
gerekmektedir.

b. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalo8ların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin
Şartnameye UygunIuk Belgesinde belİrtilen özeIliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedİr.

c. satlcl firma teklif ettiği cihazın imalatçlslnln Türkiye temsi|cisi olduğunu gösterir güncel noter
onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.

d. Teklifveren firmalar, aşağıda tanım|anan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan
kalemlerin her birine tek|if vermeIidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.

e. seti oluŞturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşlmalı ve bu parça|ar birbiri ile uyum
içerisinde çalışmah ve taşryıcı sehpa haricindekitüm ekipman aynı marka olmalıdır.

f. Teklifedilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlı(
emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu
8österen iŞaret "CE" (Conformit6 Europ6enne) işaret|i olmalıdır. ilgili Ec sertifikası teklif dosyası
ekinde verilmelidir.

2. GARANT| st REsi VE ŞARTLAR| :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yı| süreyle kullanlcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat
hatalanna karŞl garantila oIacak, teklif veren firmalar, İmalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter
onaylı Garanti Belgesini tek|ife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yll boyunca ücreti karşılığı yedek parça temanıve servis
garantisi Verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yılhk
yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEçiLMEZ TEKN|K ÖzELLiKLER :

1 Adet Kavrama FoİsePsi

1. Çift çene hareketli olmahdır.
2. 5Fr.,34cm uzunluğunda ve yarı rijit olma|ıdır.

1 Ad€t Emme ve Yıkama Tüpü

1

2

Anti refleks yüzeyli, tek elle kontrol için ikiyollu musluklu olmalıdır.
Tüpün çapı max. 5 mm Ve uzunl
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cm. olmalıdır.
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