
T.c.
Harran Üniversitesi Araşıtrma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00443
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: SUALTI HEKİMLiĞi-REZERVUARLı MASKE (oKSiJEN)
Fiş Kodu :

Fiyalaı KDV Haıiç ola.ak verilmelidir. Malzemelerin Maİkası veya Özğlliği mutlaka belinilmelidir,
UBB sorgulamaslna göre en düştik 3 teklifbaz alınacakır. SGK Ödenir/Ödenmz teklift€ belinilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışl blraktlacakİır. Pakete dalıil olup olmadtğl teklifte belinilecekıir.
sUT fiyatlnl aşan leklifler değerlendirme d ışı bırakı lacaliıır. Ödemeler rnuayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
sGK TaIaf|ndan UBB'den kaynaklanan ke§intiler dunımunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yuklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
Teklifveren istekIiler yukarıdaki ıüm maddeleri şartsrz kabuI etmiş sayılacakıtr.

Son Teklif Tarihi: Ol _ ot .2_o l &

*TaIlımla),tcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikıe SGK sorgulama sisİeminin çlktlsl teklif ile birlikte verilmelidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

Toplam Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fi

REzERVUARu 1,4AsKE

oKslJEN
100' ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Ad.es: Aİaştlrma ve Uygularna Hastane§i o§manbey Kampiiso ŞANLIURFA
İİtibatıelefon: Tel.:0 (4|4r344 4| 65 Faks :0(4l4)3444l 69
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HARRAN üNiVERSİTESİ aReşrınıııa HASTANESi REZERVUARLI OKSiJEN
MASKESİ ŞARTNAMESi

TEKNİK ŞARTNAME
1. Şeffaf non toksik PVC'den iiretim olmalıdı1 kesinlikle kokmamalıdır.
2. Standart bağlantı konekiörü olmalıür.
3. Ayarlanabilir burun klipsi, elastik baş şeridi olmalıdır.
4. Rezenııar torbalı olmalıdır.
5. Geri dönüşü engelleyen sübapı olmalıdır
6. 200cm +10 cm uzunluğunda hortumu olmalıdır
7. Tek kullanımlık olmalıdır.
8. 80 adet erişkin tip 20 adet çocü tip toplam l00 adet teslim edilmelidir.
9. Ambalaj iizerinde imal, son kullanma tarihi yaz ı olmalı, teslim edilen malın son

kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdr.
l0. Malzemenin UBB' de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafindan onaylı olması

gerekmektedir.

11. Numune iizerinden değerlendirme yapılacak ve firma tarafından en az l numune
getirilmelidir.

KABUL VE MUAYENE
1. Satmalına kaıan verilmeden önce ihtiyaç dulıılması halinde numune değerlendirmesi
yapılacaktır.
2. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun
bulrınmayan isteklilerin verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3. Teknik ŞarUıamedeki özellikleri taşımayan i,irtinler kabul edilmeyecektir.
4. Bu şartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda varsa idari şartııame hiikiimleri
geçerlidir.
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