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TEKLiF FORMU

lşin Adl
Konu
İstem No
Alım No

: Göz Servisi Sarf Malzeme Alımı
: Teklif Mektubu
:29924
: 0057'1

-Fiyalaİ KDv HaIiç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka beli.tilmelidir.
-L 38 sorgulğnasına göre en düşük 3 ıeklifbaz alınacaktt. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtileçektt.
-SUT kodu belinilmeyen teklifler değerlendirme dışı buakllacaltıı. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtitecektir.
-SUT fiyattnı aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayeıre kabul sonrası t-3 Ay arasındadt.
-SGK Tarafindan LIBB'den kaynaklanan kesintiler du.umunda }ükleniciye öd€me yapılmayacak ve yüklenici hiçbil hak talebinde
bulunmayacaktır.
-SGK Ödenir/Ödenmez
-Pakete dahildiridahil değildi.
-Tanımlaytcı Fima bilgisi olmalı ve teklifbiİIikte sGK sorguıamam sisteminin gktısr teklifile billikte verilrnelidir.
-Teklifformunda belirtilmiş oıan sUT Kodlaıı ve UBB Fiıma Tanlm|ayıcı No eşleşmelidir.
-Teklifveren istekIiler yukarldaki tiim maddeleri şaİtsE kabul etmiş sayılacaktır.
-İdare No : 63760.3 8.32.00.01.330
-İdaıe Adı : Harran Üniversitesi Anştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler 1ukanda bildirilrniştir.
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} oSon Teklif Tarihi:

s.No Mal / Hizmet Adl M Ikta rl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve uBB

1 : 27 G GAUGE TRoKARu
: VrrREKroMİ sEr

8 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Ara§tırma ve Uygulama Ha§taİıesi osmanbey Kajİıpüsü ŞANLIURFA
Doğ!ldan Temin Mail : dogrudantemin@harran.edu.tr
ihale Mail Adresi : satinalma63aa]]hoamaiı.com

irtibat lelefon I Tel.: 0 (4l4) 344 44 44 Faks : 0 (4t4) 344 40 00
Doğrudan Temin İletişim : 0 (4l4) 344 41 78
ihale iıetişim : 0 (4l4) 3,ı4 41 65-5810

HARRAN

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmall ve t€klifile birlikte sGK sorgulama sisteminin çıktısl teklifile birlikte verilmelidir.



23 Gauge Si|ikon AIma & Veıme Seti

1. Kıt tek kullanım|ık olmalı ve tek paket içerisinde steril, ce işreti ve kod

numarast belirtilmiş olmalıdır.
2. Kit içindeki tüm üninler kesinlikle aynı firmanın üretimi olmalı ve orijinal

steriI ambalaj içinde olmalıdır.
3. Paket üzerinde malzeme kodu ve kit içeriği belirtilmiş olma|ıdır.

4. Kit içeriği;1]]QO-L5Q0 mpas enjektörlü silikon oil, 1,4 mpas perfluorodekalin,

5 ml flakon içerisinde ve dual bore kanulu olmahdır.

5. Dual bore kanulu ile aynı anda sıvı alma ve dekalin verme işlemi tek kanul

ile yapılmalıdır.
6. Cihaza bağlanıp otomatik silikon verme ve alma işlemini yapan tubing set

içinde olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün kliniğimizde bulunan Dorc marka Eva Model kombine

vitrektomi cihazı ile aynı markanın üretiminde olmalıdır,
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27 GAUGE 16.m0 KESı/DAKİKA vtIREKToMİ snrİ rnxşix öZELLiKLERİ

o Teklif edilo set 27 gawe 0,4 mm tetoiği ile vitıektomi cerrabisine yönelik ürün kapsammda olmalıdır.

. Teklif ediıen s€t kliniğimi? kombine ütekomi cibazı ile uyumlu olmalıdır,

. Set sefiı pakeİ iç€risind€, set kod numarası son kullanıın tarihi ve set içeriğ beıirtilniş ohaldır.

o set içeriği:

o VacıFlow VTI tehotoji pompa kuılanrmına uygun sİvı dağfm sisenini içeren kapalı devre kaset

sistemi ve 0,5 ml ank toıbasr olmalrdff. ser içinden çıkııı to5g1 frkoeınülsifikasyon ve ütrektomi

operasyonıarında ıruııanrlr olmalıdır.

o Cihe7, t lo|acak olm kaset sisıemı 0,5 nl ağk toİbası, aşinsy@honıım batn, yerçekimi

pEn§ibiıe göİ€ sıvı verme hattl irrigasyon hatğ, 0,22 milaon filtİ€ye sahip hava sıvı değ\im

hortum hatğ ve otomatik infrzyon teıafisi horfum battr.

o 27Gauge ıek basamatlı in§Eun€ilLanul( ır,okar) setı nalekonnelİöi, femalekomektğr,

o Prob ucuna yalınlaştınin§ ve mil sertliğ aıtırılmş olan 27 Gauge 0J mm çift yönden kesen

vitrektomiprobu.

o Kullanrcı hekimin göz trma§me§rnr engelleyen ve aynr rnınd" geniŞ aydınlatma özelliği olan

korunalı 27 Gaw€ 0,4 mm şık pmbu.

o Alet tepsi öttisiı, uzaktan kummda örtiısiı, el(ran örtüsü.

Tektif edilen set kullaırlan cihaz ile aynr fiımmm ilretiminde ohalı ffilı maılo bir s€t teHif edilmiŞ ise bu sel

hıllanınından kavnaklanan cihaz arızası dunınımda, teklif veren fiına arzalr Çihızı yetkili servise taıniı

ettireceğini yazİ olaak taabhüt etmelidir
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ISIKLİ LAZER PROBE AÇILI Uç 23 GAUGE 0,6 MM

. Tek kullanımih steril paket içinde olmalıdıı.

. Paket iıstlınde kod nıımaıasl ce iyreğ son kullanım tarihi lot numaİas!, maİl(ası ve paketin neıeden

açücağ belinilıniş ve olınalıdır.

o probım elcft bölfuil plasdç ucu açılı ohalıdıı.
o Kliniğiniz |azer ciha.z ile uyumlu olmalrdn.

o kliniğiınizde bulıman kombine cihaz ile birlilce hıllmılacağ için viırekomi cibaz ile aynr maıtanm

ffimindeoımaüdr.
o hü ucu fuz ve tapered şaft özellikte ohalıdn- hob aynı zımında aydınlatma da sağayabirmelidir.

. Aydmlaıma soketi; vitektomicihaz ile uyımfu olmalı ve §ık yllzdesini ayğlayan bartod okrıma sistemi

olınalıdır, bu vazgçilnez bir özellfttir.

. oıijinal ffiIn d§mda teliif vertn frma cihezın maIzemeden kaynaklmm rızası öınınımd4 cihazın

yeıkili servisine ücreti ka§ıhğı tamir ettir€ceğini beliılen noter ıasdiui belge verccektir. Aynca firma

cihaz anzası siıİesınce hastanemize ayır cibazdan ücrctsiz olarak bıİakacakrr. 23 gauge ve 0,6 mm

ölçüsihde olıİalrdıİ.
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