
FiyaIaI KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemeterin Maıkası veya Öze!|iği mutlaka belini|melidir.
UiüB sorgulamasına göre en d{ışük 3 ttklifbaz alınacaktır. SGK ÖdcnirÖdenmez ıeklifte belirtilçcektir.
sUT kodu b€linilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacakttr. Pakete dahil olup olmadığı tek!ifte bclinilecektir.
sUT fiyattnı aşan tcklifler değerlendirme dlşı bırakılacalİır. Ödemcler muayene kabul sonrast 1-3 Ay aı"asındadlr.

SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yiıkleniçi hiÇbir hak talebinde

bulunmayacaktıı
Teklifveren istekliler 1ırkandaki tiim maddel§ri şaİtslz kabul etmiş sayı|acakıır.

T.c.
Harran Üniversİtesi Araştlrma v€ Uygulıma Hast8nesi

Sıra No: 00374
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: KALP DAMAR CERRAHİ sERViSi HEMoSTAİK ÜRÜN, Toz, ANTİADZİV (TÜM APAMTLAR DAHİL)

Fiş Kodu :

Son Teklif Tarihi: l l .05.20l8 SAAT l2:00

.Tanımlaytcı firma bilgi§i olmal! ve tğklifile birlikte sGK sorgulama sisıtminin çıkttsl ıcklifilc birlikıe verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.0o.0l .330
idare Adı : Harran Üniversitesi Araşıırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildiri|miştir
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Aİ{riADEzİv CrÜM
APARATI,AR DAHİL)

50 ADET

Gene|
Toplam((DV

Haric)
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16. 3 gr olmaIıdır.

i Z. Ürün çıft steril paket içerisinde olmüdıı.

l 8. Ürün oda scaklıtlanııda 6lı,enlc sıl{.ıııbilırıetidiı

l9. Ürünün miadı en az 2 yıl olmalıdıı.

20, Ürün gİivenirıiğ AvruPa'da uluslarar. asr_ kabul görmüş laboratuvarca oıaylanınış olmah içerisindefazlaJığ zaraılı inorganik i*4T" 'sünir' dbi;d;eı-o]İ s-,ı- içerisilde;id;fr;gjst"rec.torijinal çalşmalan ispat edilınetidir.

21. ÜIrrnüı.
AtO\rl

T.C. Sağık olmalıdır

i(a\e
c 3c

131,

l, Hemostıtik ıırün Polisa&arid tltra-hidıofilik Rezoöabl Müb€ndisüt (PURE) tekno§isi ite ür*itm§en gelişniş ve yeni tetırctoji içercn to, to**a" oı-uırao.

2, Hemosadı ürüı, kanamınln her çeşidinde etkili o|ıp, kapiller sıantlardan ğter ve v€nözkanamalanna kadar her turlü.. kanamanın ı-z ot 4inie-au,tu.lmasında kullanılabilmektedir. Brıözellit oüj'inal kiitatogu ve kullanım Uapçrğı üz€.inİ;-8ö.üetitınelidir.

3. Ürun uygu.tama sotırası 1_2 ılatikaılı kqnıınayı dııüırabilmelidir.

4, Ürrn, düzgün otmayaı yiizeylere enjekrc edilebilir EzellikE olınalıdır.

S. Ürün sert, yumuşak organlar4 dokulaıa ve kemik dokusuna uygulanabilınelidiı.

6. Üırn biyolojik otaıak uwmlrı biyo çozilnürlüğe ve notrat ph .ye sütı otmahdç.

7, H€İnostatik ürün, vİıcut iç.i 
. 
opikal .uygulımal6 için imal edilıniş olmalıdır. Bu özelliğ orijinalkullanım kılarnızunda o *6i*i ımoffiGrr"iiiaı.."

8 Ytp iq:"ğ.a. kaıboksimetil selllloz, oxidized cellulose gibi uaın siiıede emilebilçn maddelgdeııimal etlilnıiş olnııma!{ç

9, Ürün bağışıktıt sistğnini tetiklern€meli ve dohı iyileşmesinde olumsuz etkileri olmanalıdır.

l0 Ürün herhaıgi bii aterjik rcaksiyona nedcn olınamalr ve viıcut taıafııdaı 2-3 giın içinde absoöe

ı t, Ürün kuıtaoımŞ#lİff*** e&i sağandıkm sorıra serum-ta ykanabitmelidir. Bu §lem sonrasr

12, Ü,-un kendi köfüklü pü§küıtücü apaıatı ve lü) mm'lik sandaıt uygulama ucu ile biılikte pakeüenmiş

l3. Teklif edileo iırİın kendi aĞırlığınrn 80 kan kadar sıuy (Avnıpa'da uluslaıarası kabul gormoşlaborafuvarca onavlanmısİr1 lı]zl, n6*rb. J"bİ; ;J ç"t yu.*t ı.gorıaşına sağhya.*pılıtlaşma ka5k,.t,nı -rr'a"işı"atıĞ"ıİaİvvıuvn'9 
YiJlı

'' gfŞ-jffi:İffiHyoffm içın aynca ıı4o mm,ıik kiıitteıebiıen sağık Bakanığ onayır

15. Her 5 adet lııüı için biı adet laparodtopk ttittecebiien apükatör biitelsiz vçrilmedir.


