
Sıra No: 00354
Konu: Teklif Mekubu
İşin Adı: ]ÜM SERVİSLER_MALZEüVa ALIMI

. Fiş Kodu :

|:
Fiyalaı KDV Haıiç olaıak veri!melidir. Malzemelerin Maıkası veya Özelliği ınutlaka belirtilmelidir.
UbB sorgulamasına gö.e en dğşük 3 teklifbaz alınacaliır. SCK Ödenir/Öd€nmez teklinc belirtilecektir.
sUT kodu belirtilmeyen tekliflğr değerlendirme dlşı bi.akllacatıır. Pakete dahil olup olmadtğı teklifte belini|eccktir_

sUT fiyatml aşan tcklifler dcğqtendime dışt blıEkıIacakıu. Ödemeler muaycnc kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.

sGK Taraİ'indan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bu lunmayacakt[.
T€ktifveren istğklilcr pkandaki ürm maddeleri şaİtslz kabul etrniş §ayılacaktlr.

SonTeklifTarihi: O+.05. 2Ol8 __saa.} |292-

T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

1 [rrERus iğNE
YERLEşrİRiLEN KANAi.4A
DURDURUOJ BALON KATETER
(EBB BALoN)

5 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adies: Araşııma ve Uygulama Hastaıesi osmanbey Kampilsü ŞANLIURFA
inibat ıelefon: Tel.:0 (4|4) 344 4165 Faks:0(4l4)3444l69

t'Ianımlayıcı firma bilgisi oımalı ve teklifile birlille sck sorgularna sisteminin çıkttsı teklifile birlike verilmelidir.

İdare No : 63760.3 8.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasiınesi
Ekap Kaydl için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.



8gıt 5,ı

EBB BALoN TAMeoNAT rexııix şARTNAMESI

1- Postpartum uterus kanamasının kontrolünü ve azaltılmasını
sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır

2- Uterus ve vajende aynı anda tamponad sağlamak üzere ikı adet

şişirilebilir baIonu olmalıdır,
3- Latex içermemelidir.
4- Şişirme normal serum fizyolojik veya Ringer Laktat gibi izotonik

intravönöz sıvı ile direkt pcşetinden şişirilmeye uygun bağlantısı
olmalıdır.

5- Uterus irigasyonu için ve uterus drenajı için ayrı ayrı lümenleri
olmalıdır.

6- Uterus ve Vajinal balonurııın hacmini ayarlamak ve boşaltmak için
ayı ayrı musluğu olmalıdır.

7- Uterus içindeki balon 750 ınl' ye kadar, vajen içindeki balon ise 300
ml ye kadar şişebilmelidir.

8- 24 saat yerinde kalabilmelıcir
10 Steril poşetlerde tek kullaııı,.rı olarak sağlanmalıdır.
11 Orijinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı

olmalıdır.
12 Raf ömrü en az 12 ay olnıa|ıdır
13Teklif edilecek ürünün -'i-Lıınıye 

İlaç ve TıbıiCihaz Ulusal Bilgi
Bankasına ( T|TUBB) kayıılı olması şarttır

'14 Ürün ambalajında son kullanma tarihi ,sterilazsayon şekli,CE işareti
ve lot numarası bulunmalıcJır.

'tş"


