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Konu: Teklif Mektubu
işin Adl: KADIN DoĞUM_AMNiSURE
Fiş Kodu :

Fiyalaİ KDV Ha.iç olarak veritmelidir. Malzemc|erin Maİkası veya Özelliği muılaka bçlinilmelidir.
UBB sorgulamaslna göre en düşük 3 teklifbaz alınacalcır. SGK Ödenir/Ödğnmez teklifte belinilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirmc dışl bırakılacakıır. Pakete dahil olup olmad!ğı tek|ifte beIirtilecektir.
sUT fiyannl aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacatdır. Ödemeler muayene kabul sonrast 1-3 Ay aİa§tndadlr.

sck Tafafından uBB'den ka),rıaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak vç y0klenici hiçbir hak tal€binde
bulunmayacaktır.
Ttklifveren isteklile. },ııkandaki tüm maddoleri şanslz kabul etmiş sayılacalİtr.

sonTekıif Tırihi: 7O.İ^. 2-0t?.
Mal / Hizmet Adl M ikta rl Birami Birim

Fiyat
Toplam

Fiyat
Tanımıayıcl Fırma ve

UBB
1 A1,1NIsURE lçn ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Adİes: fuart|ma ve U}guıama Haslanesi osmanbe}, Kampiiso ŞANLIURFA
lrtibat lelefon: Tel.:0 (4l4\344 4165 Faı§ :0(4ı4)34441 69

.Tanımlal,ıcı firma bilgisi olmalı ve tcklifile birlikte SCK sorgulama sisteminin çıktısı tcklifile birlikte verilmelidir.

İdıre No : 63760.38.32.00.01.330
İdıre Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler 1ukarıda bildirilrniştir.
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eAMG-I pRoTEiN TESpiT rirt rr«Nix şaRrNavrrsi

l. Test amniyon sıvısı içinde bulunan PAMG-I (Plasental alfa mikroglobulin- l ) proteinini tespit

etmelidir.
2. Test Kadın Doğum bölümünde Erken Membran Rüplürü (EMR) tanısında kullanılmalıdır.

3. Test tek tek steril ambalajın içerisinde swab + strip + tç51 ÇiioŞr"klinde olmalıdır.
4. Test tiipthde 3 adet monoklonal antikor bulunmah ve bu antikorlar bulunan PAMG- l

proteinineyapışma, sabitleme ve çizgiyi oluşturma görevini gerçekleştirmelidir.

5. Testin özgüllüğü o/o l00 ve duyar|ılığı en azVo 98,9 olduğu prospekiisiinde belirtilmelidir ve

teklifle birlikte Türkçe prospektüs sunulmalıdır.

6. Tesı en az 5 mg/ml PAMG-l pıoteinini teşhis edebilmelidir.

7. Test maksimum en fazla 5 dakikada sonuç verebilmelidir.

8. Test harnileliğin l5. hallasından itibaren kulIanılabilmelidir.

9. Test direk vajinadan yapılmalı, spekuluma ihtiyaç duyulmamalıdır.

l0. Test sonuçIan üre, kan vajinal enfeksiyon ve Semen'den etkilenmemeIidir.

l l. Test FDA belgesine ve TİTUBB kaydına sahip olmalı, teklifile birlikte belgeler sunulmahdır.
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