
T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00449
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: K.B.B. sERVisi - 22 F YILLIK MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamaslna göre en düşük 3 teklifbaz alınacaltır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtileceltir.
sUT kodu belirtilmeyen teklifler değeilendirme dışı bırakılacalaır. Pakete dahil olup olmadlğı t€klifte belini|ecekıir.
sUT fiyat! aşan teklifler değerlendirme dlşl bırakllacakt|r. Ödemeler muayene kabul sonıası 1-3 Ay araslndadır.
sGK Taraflndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda }iikleniciye ödeme yapılmayacak ve yükleniÇi hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
Teklifveren istekliler }.rka.daki tüm maddeleıi şartsız kabul etmiş sayılacaldır.

Son TeklifTarihi: 01.06.20l08 SAAT l7.00

*Tanımlayıcı firma biIgisi olmalı ve teklif i]e birlikte SGK sorgulama §isteminin çlktlsı teklif ile birlikte veriImelidir

İdare No : 63760.3 8.32.00.0l .33 0
İdare Adı : Hanan Üniversitesi AIaştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

s.No Mal / Hizmet Adı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fıyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 SES PROTEZI ADET

Genel ]

Toplam(KDV ]

Haric):,

Adres: Aüştırma v€ U},gulama Hastanesi osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
i.tibattelefon : Tel.: 0 (4l4) 344 41 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69

Miktarl

120



PRovox \.EGA sEs PRoTEzİ TErcırİr şanr.Nı.ııısİ
o Medikal kullanıma uygun silikon materyalden imal edilmiş olmalıdlr.o Orijinal ambalajında ve steril olmahdır., Ürün total larenjektomi sonra.ı cerrahi,prostetik ses retasyonu için kullanılmahdt.,e İç çpı 22-5 Fr olmahdır.

' Protez 4,0 mm, 5,0 mm, 8.0 mm, 10.o mm, 12.5 mm, ve 15 mm olarak altl ayr| boyutta bulunma|ıdır., istenıüdiğinde prımer yerıeştirme için disposabie puncıure set veriıebilmelidir.ı Trakeal flanşın girişimini kolaylaştıran uzantlsı olmalıdy-.. (oİay yerleşim ıçin preloaded yerleştirme sistemı oImihoir.o Ses rehabilitasyonunu kolaylaştlran doşük dirençli valfi Öima]ıdıı..o Valf,Protez ile aynı kalıptan çıkmış (tek parça} olmalıdır.o Valf' RadYoPak mavi halka ile aYrıca desteklenmiş ve Gndjda oiuşumlarina karşı diı.ençli olmaiıdıı. Bııvazgeçilmez özelliktir.
o valf açıldığı zaman,6ze| dizaynından dolayı protez içinde talmaiıdır. Bu sayede valfe zarar geimesiön{enmelidir. j
ı Va|f hava akış hlzının daha fazla olabilmesi iç'n 12 " agyla pİoteze yerleşmiş o|mahdlr.
' Protez'n güVenilir şekilde stabil yerleşimini sağayan ,"ftiıti" iı"nşırn olmaildır Ve ekstra bantiamagerektirmemelidir.
. Protez fistüİden çkmakızın Prwox özel flrçasl ile günlüh klm yapllabilmelidir.
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