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-Fiyalar KDV Haıiç olarak verilmelidir. Malzemelerin Maıkası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
-UBB sorgulamasına göre en düşİtk 3 teklifbaz alrnacaktır. SGK ÖdenirÖdçnmez teklifrc belinilecektir.
-SUT kodu belirtilıneycn teklifler d€ğerıcndirme dışı bırakllacalıılr. Pakğe dahil olup olmadlğı ıeklifte belirtilccektir.
-SUT fiyatını aşaı tcklifler değerlondirme dışı bırakılacakıır. Ödemeler muayenc kabul sonrası 1_3 Ay aıasındadır.
,SGK Tarafından LtsB'den kaFaklanan kesintiler durumunda yükleniciyc ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hat( ıalebindc
bulunmayacalıır.
-SGK Ödenir/Ödenmez
-Pak€te dahildir/düil değildir
-Tantmlaylcı Firma bilgisi oImalı ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam sisteminin çlkb$ teklifile birlikte verilmelidir.
-Teklifformunda bclinilmiş olan sUT Kodlaİ vt UBB Firma Tanlmlaytct No eşIeşmelidir.
-Teklifveren istckliler yukandaki tilm maddeleri şartslz kabul etİniş sayılac€ktır.
Jdare No : 63760.38.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastaııesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilrniştir.

Son Teklif Tarihi:

Tanımlayıcı Firma ve UBB

*Tanlmlayıcı firma bilgisi olmalt ve teklifile birlikte sGK §orgulama sistcminin çlktlsl tek|ifiIe birliktc vcrilmelidir

s.No Mal / Hizmet Adı M kta rı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

1 KoRNEA 8IçlĞI 45 DERECE 50] ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Arqtırma ve Uygulama Hasıanesi osmanbey Kaİnp0s0 ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : dosrudanteminaharran edıı ır
İhate MaiI Adresi : satlnalmaog@iıonnJ_com

telefon : Tcl.: 0 (4l4) 344,14 44 Fakslrtibaı
Doğudan Temin i|ctiŞim : o (4l4) 344 4l 78
İhalc iletişim:0 (4l4) 3ıı4 41 65-5sl0

0 (4l4) 344 40 00

İşin Adı
Konu
İstem No
Ahm No
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{5 DERECE BıçAK (KERAT0M)

1- Her tğrlü 8öz ame'lyatlarında kullanılabilmelidiı.
2- 45 deıecellk açı ile düzgün kesebllmelidk.
3- Orijinai ambalaJı içrisinde olmahdıı.
+ xomeal kesi esna§ında teı hamle ile komeal ked yapılabilmell zoılanılmamaldır.5- Bıçağın uç kısmı mikroskop aitında lıesinliile parlamamalıdıı.
6- En az 3 yıllık son kullanma süresi olma|ıdır.
7- lSO 9000 s€risl iltili belgesi ve CE uy3unluk belgesi cılmalıdır.8- 8çaün lçine koyulacağ kılıf o|mahdıı.
9- En az 5 kez otoklav ile sterilizasyona dayanıklı plastik sapa sahlp dmaldır.10 2 adet denemek için numune bınkılaek
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