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Harran Üniversitesi Araşttrma ve Uygutama Hastanesi

TEKLiF FoR]\ıL,

: GENEL YoĞUN BAK|M 22_F YILLIK HASTA BAşI MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
:30698
z 00977

H.\RRAN

işin Adı
Konu
istem No
Alım No

-Fi}alar KDV Hariç olarak vcrilmelidir. Malzemelerin Markasl veya Özetliği rnutlalia be|inilmelidir.
.UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacalırlr. ScK ÖdenidÖdenmez tektifte be|inilocğktir.
-sUT kodu bçli.tilmeyen teklifler değerıendirme dışı bırakllacakhr. Pakete dahil olup olmadığ! teklifte bclinilecektir,
-SUT fiyaüını aşan teklifler değcrlondirme dtşı bırakılacakttr. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
-SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve }ilklenici hiçbiI hak talebinde
buIunmayacaktır.
-SGK Ödenir/Ödenmez
-Pakete dahildir/dahil değildir
-Tmlmla}.,lcl Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikte sGK sorgulamam sisteminin çlktlsı teklifile birlikte verilmelidir.
-']'cklif tbrmıJnda belinilmiş olan SUT Kodlan ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
-Tcklifvercn istekliler yukarıdaki tüm maddeıeri şanslz kabul etmiş sayıIacakllr.
-idare No : 63760.3 8.32.00.0l .330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştrma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekJi idari bilgiler yukarıda bildirilmişıiI.

Son Teklif Tarihi: 2\.\L. ,_a\ tr

*Tanınlayıcı lirma bilgisi oImalı ve ıcklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıLlısı teklifile birliktğ verilmğlidir.
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Tanımlayıcı Firma ve UBB

1 DİSPOSABLE EKSTERNAL
soĞıJrMA PEDIERı (ERisKiN)
(SMALL KiT)

1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adaes: Ara§tıİma ve Uygulama Haslanesi osmanbey Kaİnpos0 ŞANLıURFA
Doğrudan Temin Mail : doqrudanıeminlaharran.edu.tr
lhale Mail Adresi : saıinalma63aahomail.com

ınibaı telefon :Tel.: 0 (4|4\344 44 44 Falis:0(414)3444000
Doğrudan Temin ileıişim i 0 (414) 344 41 78
ihale ilctişirn : 0 (4t4) 344 4l 65_58t0



lSİ TRANSFER PEDLERi TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pedler, içerisinde dolaştırılan su vasıtasıyla hastanın vücut sıcaklığının
düzenlenmesini sağlamalıdır.

2. Pedler, hidrojelli tabakası sayesinde hastanın vücuduna yapışarak tam temas
sağ|amalıdır.

3. Pedler, kazayla delindiğinde veya kesildiğinde dahi, negatif basınç prensibiyle

çalışmasından dolayı su sızdırmamalıdır.

4. Pedler, radyolusent olup, gerektiğinde hastanın üzerinden çıkartılmadan,
hastanın MR,CT ve X- Ray ile görüntülenmesine olanak sağlamalıdır.

5. .Ped , hastanın vücudunun % 40' ından fazlasını kaplamamalıdır.

6. Pedler, gerektiğinde hastaya defibrilatörle müdahale edilmesine engel
olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

7. Pedler, mükerrer kere hastaya yapıştırılıp çıkarılsa dahi en az 5 gün efektif
olarak ısı transferi yapacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

8. Pedler, tek hasta kullanımlık ve non-steril olmalıdır.

9. Pedler, latex-free olmalıdır.

10. Pedler, farklı kilo ve boylardaki hastaların hepsine uygulanabilmesi
açısından değişik tip ve ebatlarda olmalıdır.

11. Pedler yoğun bakım ünitesinde kullanılan cıhaza uyumlu olmalıdır.
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