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Harran Üniversitesi Araştlrma ve Uygulama Hastanesi

TEKLiF FoRMtJ

İşin Adı
Konu
İstem No
A|ım No

: Genel Cerrahi (organ Nakli)
: Teklif Mektubu
:30098
: 006?'7

-Filalaİ KDV Hariç olarat( verilmelidir. Malzemelerin Markası vcya Özclliği mutlaka belinilmelidir.
_UBB sorgulamasına göre en düşük 3 ıeklifbaz allnacaktlr. sGK Ödeni./Ödenmez teklifte bclirtilecektir.
_sUT kodu beıirtilmeyen teklifl9r değerlendirme dlşı blrakılacallır. Pakete dahil olup olmadlF teklifte belinilec€ktir.
_st_lT fi),alInt aşan leklifler değerlendirme dışı bırakılacalıır. Ödemeıçr muayene kabul sonras! 1-3 Ay araslndad!r.
_ScK Taraf'ından LJBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yaptlmayacak ve yükıenici hiçbir hak talebindc

bıJlunma),acakttr.
-sGK Ödenir/Ödcnmğz
-Pak-|e dahiıdir/dahil değildir
_Tanımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam si§teminin çıkttsı teklifile birlikte verilmelidir.
-Teklifformunda betiİtilmiş olan sUT Kodlan ve UBB Firma Tanmıayıcı No eşleşme|idir.
-T.k|ifveren istekliler yukandaki ıüım maddcleri şansE kabul etniş sayılacaktır.
-İdare No : 63760.38.32.00.0l .330
-tdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilıniştir.

Son Teklif Tarihi: 24.10.20l8

*Tanımla},lcl firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sck sorgulama sisıeminin çıLllsl teklifile birlihe verilmelidir

Tanlmlaylct Firma ve UBBBirimis.No Mal / Hizmet Adl kta rM Birim
at

Toplam

Y GREFT ( PANTOLON DACRON

) 20X],o MMAoRTABİFEMoRAL
PANTOLON GREFT

ADET

Genel
Toplam(KDV

ihııle Mail Adresi : s.rt inalını6] tmail.com

LIURFA 0 (4l4) 344 40 00
Adres: Ara§ılrma !e U\,gulama Hastanesi osmanb€y Kampüsü ŞAN inibat ıelefon : Tel.: 0(4l4)3444444 Faks:

Doğrudan Temin iletişim : 0 (4l4) 3,ı4 4ı 78

iha|e iletişim : 0 (414) 3,14 4l 65-58l0
Doğrudan'l-emin Mail : do!ııudantemin,a'har.an-edu.ır
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PANTOLON GREFT TEI§IiK ÖZJLLİI(,ERI

ı. cıreft dakron,,*".**, 1:;;l,#-Ü::::;*:İ: 
r, amaçıa koıojen ile kaPlı

2. l1astaya takılmadan önce,

oımalıdır. tutmakveeşdağııımııneoınt,ff:İ*ü:::,:",#;o::'u''*'
3. Trombozu en az seviYede tutna^ ' ""]rrrJr* 

*o*' *İrru 
destekJemeıicıir.sadece dış Yiıze,'** *';;";;,, 

u,*n ** "'i'T,]-,, ve 24xl2mm oımaııdır, Damann

4. Greftin dış yü*,U"Ul,:',,;;,",.",, r_r, 2ox1o, 22

5. Damar çapı en az 12x6,

.,#u:r-xH:-::;}:";,r#;ffLradyo.opakçiz,ileri
7. Grefttetiftikle"-":]1;;;*r** için, damar

8. Dii,zgii[t yerleştirmeyı

olmalıdır. 
>zel bir süttır rnalzemesi gerektirmemelidir, 

süfiıi noktalannda kanama

9. Dikmi kolay olmalı, (

olmamalıdır,

t0. Greft su geçiıgenliği l2O mml{g,ae aaı,iı,aa cm' v::i:ffi'J] 'Ştil ,*, miath ürünle

l l , ü on numutıeye gore değerlendirlec€k 
olup mıad

değiştirilecelıtır

Pantolon G,reft
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