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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03029
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: KADIN DOĞUM_MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtileceklir.
SUT kodu belirtilmeyen tekliiler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT tiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler nlua)/ene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK laraflndan UBB'den kaynaklanan kesintiter durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenİcİ hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm madde leri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: Qf, . tl .eo ıt _

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGk sorgulama sisteminin çıktısı 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.

S.No MaI / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 EMİLEBİLIR STAPLER HATn
KUWETLENDİRİCİSİ,
SENTEilK NO:1 40 MM

48 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kampüsü SAN1-ItJRFA

irtibatteletbn :Tel.: 0 (4l4)344 41 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69
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l. Disposable olınalıdır.

2. C,i!ıaz. poliglicolic asit ve policaprolactone haınınaddesinden oluŞmalıdır.

3. ] . Hafta o,^62 ,2. Hafıao^27 oranında doku desteği sağlaınalı , |20 Günde

taınalnen eınilııelidir

4. {'ihazııı tain ortasında doku geriliıninin eşit sağlanabilınesiııi sağlayan 2mın'lik

çapaslz diiz bir bölüırı buluııınalıdır.

5. (_-ilıazın lrer lcm'nde bulunan 8 adet çapa sayesinde düğüm atma ihtiyacı

olııadan dokunun kapatılınası sağlanabilmelidir.

6. Cihazııı her iki uctındaki iğne-sufur birleşiın alanında , yanlış penetrasyon

diıruinuııda geri dönel-ıilınek için , 35ının uzı.ıııluğun da çapasız dı.iz bir güvenlik

ırlıııı ı iıliıı al ıdır.

7. F{er geçişte rutarlı kapaınayı eşit gerilimle sağlayabilınek İçin cihaz üzerİndelİi

çapa|ar drizenli spiral desende oluşturulmuş olmalıdır. },
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