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Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya Ozelli[i mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasrna gdre en diigiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SCK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadr$r teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatrnr agan teklifler de[erlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrasr I -3 Ay arasrndadrr.
SGK Tarafrndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye cideme yaprlmayacak ve y0klenici higbir hak talebinde
bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukarrdaki tiim maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.

Son Teklif Tarihi: 10.08.2017

*Tantmlaytct firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.
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BRONCHO DILATOR TEKNIK $ARTNAMESI

l-Kateter iki liimenli olmahdir.

2- Balon latex igermeyen malzemeden yaprlmrq olmahdrr.

3- Kateter uzunlupu 120 cm olmahdrr.

4- Kateter 2.8 mm bronkoskop ile uyumlu olmahdrr.

5- Kateter iizerinde yer alan balonun iizeri likra ile tirgiilti olmahdrr.

5-Kateter tizerinde yer alan balonun uzunlu[u 20 mm olmahdrr.

6-Kateter tizerinde yer alan l0 mm lik balon 5 cc hava ile l0 mm gapa, 15 mm lik

balon 7 cc hava ile 10 mm gapa,20 mm lik balon 10 cc hava ile l5 mm gapa,30 mm

lik balon l5 cc hava ile 20 Inm gapa ulagmahdrr.

7-Urtin ambalajrnda qigirme iqlemi igin 5 cc lik enjektdr verilmelidir.

S- Uriin EO steril edilmiq olmahdrr.
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