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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastan€si

TEKLiF FORMU
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İşin Adı
Kon u

İstem No
Alım No

: KALP DAMAR CERRAHİ_CELAL KEBAPÇIOÖLU
: Teklif Mektubu
: 30M4
: 0082l

-Fi),alar KDV Haİiç olank verilmetidir. Malzemelerin MaIkası veya Özelliği mutlaka beliti|nelidir.
-t'BB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödenir0denmcz teklifre belirtilecektir.
_sUT kodu belirtilmğyen tekIifler değerlendirme dışı bırakllacalılr. Pakeıe düil olup olmadığt tekliff€ bğlirtilecekıir.
-sUT fiyatlnl aşan teklifler değcrlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrasr 1-3 Ay arasındadır.
_sCK 'l'arafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapl|mayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktlr.
-sGK Ödcnir/Ödgnmez
-Pakcte dahildir/dahil degildir
_ I'anımla},ıcı Firma bilgisi olmalt vc ıeklif bi.Iikte SGK Sorgulamam sisteminin çıkısı teklif ile birlikte verilmelidir.
-Teklif lbrııunda belirtilmiş olan SUT Kodları ve UBB Firma Tantmlayıcı No €şlcşmelidir.
-Teklifvcren istekliler yukalıdaki tüm maddeleri şanstz kabul etmiş saytlacakir.
-İdare No : 63760.]8.j2.00.01.330
-İda:: Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: S.rr.zşı!l-

*'[anlınlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sck soıgulama 5isteminin çıktlsı teklifile birlikıe verilmelidir.

S.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlayıc! Firma ve UB8

L AoRTiK KAPAKLI KoNDÜiT 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adr€s: Araşı|rma ve U}gulama Hasıanesi osmanbey KamP{isii ŞANLIURFA
Doğrudan'I'emin Mail : doerudantcnıin|aharran.edu.tr
ihalc Maiı Adresi : satinalma63l?lho@ai!.eo!0

Doğrudan Temin İletişiİn : 0 (414) 3,14 41 78
İh8le İletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-5810
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l- Protez mekanik yapıda olnalad]-r.
2- Protez, iki yaprakçıkl1 o]_maf ıdır.
3- YaprakçJ-kları ve yaprakçaktal.]_n tutunduğu çerçeve, saf

karbondan mamül o].malıd1l.
4- saf karbon yüzey, temas eden kan bileşenJ_erinin daha az

bozulmasJ_nJ. temin etnelidiI.
5- Yaprakçıklar 90 dereceye kadar aÇ]_]_abilmelidir.
6- Kapağ]_n çan misa.]_i genişleyen ağz1, türbülansa azaltmalJ-drr.
7- Her kapak ölçüsünde basrnç fark.L 1OmmHg'dan az olmaladaI.
8- Kapak tasar]_mı, içe doku büyümesini engellemelidir.
9- DamarJ.n uzunluğu 1lcm'den az olmamalıdır.
l0- Dikiş halkası E{rEE'den mamü]- olma.].adr.r.
ll- Damarın kabarr-k etek k]_sm]- koroneI düğmelerin daha az

gerilmesini sağlamalıdır.
12- Damarrn aort kök anatomisini taklit eden yapısa, kapak

yaprakç]-k].arrnın natif devinimine izin verınelidir.
13- Protez yaprakçıklarr röntgen aşln.]-arl altında

görüntülenebi]ınelidir.
14- Protez MR tetkikine uygun olmall'd]-r.
l5- 19-2-\-23-25-21 ve 29mn ölcüferi mevcut olmalıdrr.
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