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Fiyalar KDV Hariç olaıak yerilmelidir. Malzemelcrin Maıkası veya Öze|liği mutlata belirtilmelidir.
UBB sorgulana§ına göre cn düş,ük 3 tcklifbaz alınacaktır. sGK Ödenir/Ödenınez teklifte belinitecekir.
SUT kodu beliniImeyen teklifler değerlendirmc d§ı bıralglacakt[. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecekıir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muaycne kabul sonrası 1-3 Ay ara5ındadır.
sGK Ta.afiıdan UBB'den kaynatlanan kesintiler durumunda üdk|eniciye ödcme yaptlmayacak ve yüklenici hiçbil hak taıebinde
bulunmayacaktır.
Teklifvcren i§tekliler yıkandaki tüm maddeıeri şaİtslz kabut elmiş sa},ılacaklf.

§on Teklif Tırihi: O5 .oı, . 20 ü tr saq.| Ü?q-

tTaıımlaytcı firma bilgisi olrnalı ve tekıif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çtktısl teklifile birlikte verilnclidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
ldare Adı : Harran Ünivenitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.
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1 FOLEY soNDA 3 YoLLU No:22 100 ADET

100

3 FoLEY soNDA 3 YoLLu No:18 100 ADET
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Toplam((Dv

Haric):
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Ar§llrma ve Uyguıama Ha§tanesi osmanbey Kampo§o ŞANLIURFA
teıefon: Tel.:0 (4l4) 344 41 65 Faks :o(414)3444|69

2 i FoLEY soNDA 3 YoLLU No:2o ADET j



3 yoLLU siıixox FoLEy KATATER
rnıc.IİK şınrx^c.MEsİ

l; Ürtn XIOO Silikon'dan tiretilmiş, 3 yollu olmalıdır.

Z1 Ürln 18-20 Ch 20 rnt, 22-24 Chkaln|ıkta 30 ıııl balona sahip oinalıdır.

3) Ürün üretral sekresyon drenajı için gövde boyunca kanalh olmalıdr.

4) Üı'ün silindirik uç yapısında ve ka§ılıklı 2 adet dıenaj deliğine sahip olmalıdır.

5) Silikon foley sonda, radyoopak çizgiye ve ıadyoopak solid uca süip olmalıdır.

O Ürtinün balonu kateter gövdesinin içinde katatere entegre olmalıdır. Balonu sonda yiizeyinde
olan iirtinler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7) Balon gövde içinden simetrik şişmelidir, balonu sonda yilzeyinde bulunan tiriinler balonun
simetrik şişmeme, hastadan çıkartılması esnasında balonun sönditrtilememesi, delinme ve
patlama problemlerinin yaşanınası ve bu durumlann tıbben sakıncalannın bulunması sebebi
ile değerlendirmeye alınmayacakiır.

8) Ürüntln 18-24 Ch ölçülerinde farklı kalıntıklan olmalıdr.

9) Üriln uzuntugu 41+l cm olmalıdır.

l0) Ürtlntlıı luer ve luer lock enjekiörlerle kullanılabilen plastik valf mekanizınası olmalıdır.

l1) Ürüntln kullanrm esnasrnda kontrolü, takibi ve ayırt edilebilmesi için i.iriln iizerinde markası,
ölçüsil, materyal (hammadde) tipi, drenaj kanalı bolutu,balon hacmi, CE işareti ve nosu
belirtilmiş olmalıdır. Faıkh ölçülerdeki iiriinlerin ayırt edilebilmesi için valf iizerinde renk
kodlamasına sahip oinalıdır.

12) Üriin 10 adetlik kuhılarda olmalıdır.

13) Üriiniin SGK onaylı barkod numarası olmalıdr. Üriin SGK Pozitif listesinde bulunmalıdır.

14) Üriinlerin teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilebilmesi için Teklif veren firrnalar 1

adet numune ve orijinal kataloglanru vermelidir.

15) İştirakçi firmalar teknik şartnameye birebir uygunluk beyanı verecek, teknik ş.ırtname
hilkilmlerini karşıladıklannr ve yanlış beyanda bulunmalan halinde oluşacak tilm tıbbi ve
hııkuki sorumluluklanru ve uygulanacak cezai yaptınmlan peşinen kabul ettiklerine dair
taahhütname vereceklerdir. Taahhütname veımeyen veya yanıltıcı bilgi veren finnalar KİK 17.

maddesine göre değerlendirme dışı bırakılacaktr.

16) Ürtln numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
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