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Hırrın Üıiversitcsi Araştrma vc Uygut.mı Hrstınesi

ırARRAN

İşiı Adı
Konu
lstçm No
Aılm No

: GASTRoENTERoUI HATİCE ÇiÇEK
: Teklif Mekübu
l 30717
: 00990

-Fiyaıar KDV Hariç olar.k ııerilmelidiı Malzeoelcrin Maıkası veya Özelliğ mııılaka belirtilmelidir.
-UBB sorgulsmasına 8öİe en dlışOk 3 teklif baz alınacakİür, sGK Ödeoİ/odenmez ıeklifrc b€lirtilec€ktir.
-sUT kodı b€ıirtiimeyen rcldiflğ drğertendirrne dış| bırakılacaktıİ. Pakğe d.hil olup oImadüğ ıektifte belinilec€kıir.
-sUT fiyatnı §an tet{ifl€. d€ğerlendirm. dışı bırakılacaktı.. Ödetrlc|er muayene kabul sonm§l 1-3 Ay aıesındadır.
-SGK Taıafmdaı [JBB'den kaynaklanan kesinıil€r dü.umuıda },tıİleniciye ödene yapıtmayacak vc yütlenici hiçbir hak lalebiDde
buluomayscrktır.
-SGK Ödçnir/Ödenmez
-Pakğe d.hildiİ/drhi| değildiİ
-Taıunlaycı Firma bilgisi olmalı vt tcklifbirlikte sGK soİgul.maD sistgminiıı ç||c§ı tcklifile birlike t€İiı.neIidir.
-Tekliffo.nunda bclirtiltıiş olan SUT Kodlan ve LIBB Fi.ma Tanııılaycı No eşl§melidir.
-Teklifveren isıeıililer yuİandaki tııİn maddeıeri şaİısE kabul etıniş saylacaktır.
-ldaıe No : 63760.3 8.32.00.01.330
ldaıe Adı : Haıran Üniversit€si Araşbrma ve Uygu|ama Hastanesi
-Ekap Kaydı için )QvlL dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilıniştir.

Son Tek|if Tırihi: 9L.l\. 20l8

'Ta!ıEılaycı fiİma bilgisi olmalt ve teklif ile bi.li}İe sGK sorgul6mı sistğminin çütı§ı tekIif ile birlike verilmelidir
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1 8iLiYER sTEırr, MErAL,
lGPsız

Gs1460 1 ADET
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Toplam(KDv

Haric):

Adr€s: Araştlrma ve Uygulama Hastaıesi osmüüb€y Kamposo sANLltJRFA
Dotndan Temin Mail I domrdaDtemin@İarran.edu,E
ll,ae Vail aOroi , s"ıiıaıtoOlratoı."ilcom-

lnibal relefon ITeı.:0 (4l4) 344 44 44 Faks :0(4l4)3ıl44000
Doğİudan Tcmin lletişiıİt : 0 (4 ı4) 3,t4 4 ı 78
İhalc iletişim : 0 (4l4) 3,l4 41 65-5tıo
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KAPSIZ BILIYER METAL STENT
-7 ı1 0 1- Lt "r,t,( c
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1 . Stent self expandable olmalıdır.
2. Stent platinol tel yapısına göre iiretilmiş olmalıdr
3. Stentin çanak kısımları olmahdır.
4. Stent kapalı hücre yapısına sahip olmalıdır.
5. Radyal gücü kuwetli olmalıdır.
6. Kateter tızerinde dört adet radyopak marker bulunmalıdır.
7. Kateter ijzerinde san geçiş bölgesi marker'ı olmalıdır.
8. Geri dönüş limit marker'ı olmalıdır.
9. Stent'in açık haldeki genişliği 8 l0 mm, stent uzunluklan 6 veya 8 cm olmahdır.
lO.Stent taşıma kateteri 8 fr kalınlığında olmalıdır.
1l.Kateter çalışma uzunluğu 194 cm olmalıdır.
l2.Kateter içinden .035'lik kılavuz tel geçebilmelidir.
l3.Teklif veren fırmalardan 1 adet numune gönderilecektir. Numune venneyen

firmalann teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
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