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Harran Üniversitesi Araşıırma

Sıra No: 03 t29
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: AYAKTAN TEDAVİ
Fiş Kodu :

Y€ Uygulama Hastanesi

ÜNlTEsi

Fiyalaı KDV Hariç olaıak verilmelidiı. Malzemelerin Markasl veya Özelliği muılaka belinilmelidir.
UbB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz ahnaçaktır. SCK Odenir/Öd€nmez teklifte belirtilecektil.
sUT kodiı belinilrneren tekliflor değerlendirme dışı blraktlacaktı.. Pakete dahil olup o|madığı toklifte beliItilecekti..
sUT fiyahnı aşaıı teklifler değerlendi.me dlşt bırakllacalİtr. Ödemeler muayene kabul son.asü ı-3 Ay amsündadlr.
sGK Tarafından IJBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulu.mayacallır.
Teklifver€n i§ekliler yukandaki tiım maddeleİi şartsız kabul etmiş sayılacaktıı.
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Son Teklif

Tarihi:

s.No

Mal / Hizmet Adl

,(

,l

Miktart

ELAsroMERİK iNFuzYoN
PoMPASI 275 ML (SMTTE 1,5

1

Birimi

150

ADET

300

ADET

ML GITMELI)

Eu.sroMERiK iNFÜzYoN

2

Bİrim

Fiyat

Toplam
Fıyat

TanımıaYıcı Fırma ve
UBB

PoMPASI 100ML

Genel

Toplam(KDV
Harie):

*Tanümlayıcı fiıma bilgisi olmalı ve

idare No

ttklifile birlihe sck

sorgularrıa sisteminin çıkhsı teklif ile birlikte verilme|idir.

: 63 760.3 8.32.00.0l .330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştürma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.

Adr€s:

Araştırma ve Uygulaİna Hastanesi osmanbey Kampüsü

irtibaıt€lefon:

Tel.:0 (4|4|344 4|

ŞANLIURfA

65 Faks :0(4l4)34441
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1)

2)
3)
4)
5)

5)

7ı

8)
9)

KULLlWlMLlK Et-{sToMERlx INFÜzYotr PorrPAst

Ela§tom.rü pompa ravaş ve uzun sİreli;
Küçlk hacimli s€çen€kleri
için (10oml) ak§ oranıan r Günlük srnl/saat ,
2 cünlüİ zmllsaağ
Büyük hacimlı s€çenekleri için (27onı)akış oranlan 2 cünlük slnl/saat,
5 cünıOk 2mllsaaL
7 Gün|ük t.sın|/saaL
ilaç uy8ulama.ına imkan sağaİnaİdlr. Aynca §tğa duyarll ilaçla. iFn opak İnün seç€n€ği
bulunmaldır.
Elastik n.mbİanİ haznesa olnalür. lç yüz.y biyolojü olarak uyümiu silikon olnaldıı
Pompa yumuşak d§ klıfr sahip olınalıdır. D§ yüz.y yumüşak DEHP içenney€n Pvc
olmalıdlr.

Ürün DEPH ve ılteks içemenelidiİ.
Line iz.rinde İl€mp bulunmalldlr.
Ha$anD yaşam kalite§'ni artoEcak şekiıd€ küçülç 8iivenli, dayan,k]t ve kolay taşınabilir olmahdlr.
Pompa üannde Ğk yöİiü dolum valfi oın2İdır. Dolurn s.t üzeİind€n
rapı|rrlamalldır.
Line iiz.rinde, hast ya yak]n bölümdc aİrm düz€nleyidsi , r.2ıı partikül ve o,o2 hava altİEsi
olmalıdüı
ı
un. DEPH lç€rrneren Pvc den imal ediltniş olmaıür.
PomPanın +%25 doıdunılabiıme kapaslt si oıup, aynl pompa hrklı ilaç protokoIerl için kutlrnllabillr

olmalIdlı
ç€şirıiıiği;

/

10) Ürün

ıı)

05 saanen _ 1 l gıjn€ kadar
50 ml'den - 5oo ml ye kadar olmahdlİ,
Pompa, herhangi bir eIelıtİik bağlanbsı r,ada pil oltnel§lan
çal§abilmeli, çallşma mekanizma$

€lastom€nt

knğtik

teknoIojiye dayanmalüdır.
12) Ününlerin kuılan,m :İ§lna g6r. İedarikçi f,.ma teslim .tİği ürüol€r içinde değişim yapn,"yl
kabul etnelidi..
13) xullaİ|lacak ilaçlann (kemoterapotildeİ, ağİ k€siciı€.
antibiyotik .r ve desf€niolGamin) bu pompa
içe.i§ind. farkı suıandınc ir ile (izotoniL dekğDz, di§tjle su) hrkiü koosantrasyon
çahşmalan üretici ffrma
t Efrndan )r.pülnlş olmalı v€ bu çal§ıılalann yaplld,ğ birinle. (on i.lab.9b) bir lrblo
sunulmahdır,

şeuinde

14) HasEya taşırrıa İolayl,ğ sağlaran b€lde velv.ya omuzda Eşınabil€n ışkğn koİuF.
Fntaya s.hip olmahör.
15) Kullan,m tüvuzu veya ambalaj üzennd€ biı8iı€ı Türkç€. ln8ilizce veya Aıİ,anca dill€rin&n
en a2 birinde

yazlı oıınalıdır.

15) Ambalaj 8eİl döni§üm

u) Ambabjnz€nnde

izelliğne

18) Ulusıararası K€lit€b€l8eleri

belirtilme|idiı

?

sahip olmah v6 üz€nnde

bclirtilm€ıidir_

miad.lotno, üriin içeİiğl, bErkod, İef İodu ve ürün iç€riği
Iso,CE ve FDA s€rtinkalanna

hakhnda tüın b|lgi|er beİrdlmiş

sahip o]malıdt. cE ambalajİz€rinde

