
HARRAN

T.c.
Hırran Üniversiıe§ı Araştırma ve Uygulama Hı§tane§ı

TEKLiF FORMU

İşin Adı
Konu
lstem No
Aıım No

: AMELİYATHANE _ MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
:00035
: 0002l

Son Teklif Tarihi: l\.-O\-aot}

_Fiyalar KDV Hariç otarak verilmclidif. Matzemclerin Maİkası veJa Özelliği mutlaka belirtilmclidir.
_iJ6B ,o,guıa-"r,nu göre en düşük 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifle belirtilccektir.

-ğuf too-u u.ıirıiı."İen t"ı<ıiflcr aegerlcndirme dışı bırakılacakttr. Pakeıe dahil olup otmadığı teklifte belinilecektir.

_irrr nyut,n, uş- t"tıifler degerlcndirme dışı bırakııacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1_3 Ay arasındadır.

_SGK Tarafından UBB,den kaynaklan-' r"rin ii". durumunda 1,tkleniciye ödeme yapılmayacak ve 1'{lklenici hiÇbir hak talobinde

bulunmayacaİİır.
-sGK Ödenir/Ödenmez
_Pakete düildir/dahil değildir
-Taıımlayıcı Firma bilgiii olmalı ve teklifbirlikte SGK Soıgulamam sisteminin çıİİısı teklifile birlikte vcrilmelidiI.

-Teklif formunda bclirtilmiş olaı SUT Kodlan ve UBB Fiıma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.
-Teklifveren ist€ıİile. },ukandaki tiım maddcleri şaasız kabul efuliş sayılıcaktıı.
Jdaİe No : 63760.38.32.00.01.330
ldaıe Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilınişıir.
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*Tanımtayıçt firma bilgisi olmalı ve teklifile birlike sGk sorgulama sisteminin çıLtlsı teklifile birlille verilınelidir
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b-Nitinol kiaıı-ız tel

İ. lİ,İrull:l"|io,*i," 
geçebiien rauıerson tip enj ektör

._ scc'lik şırınga

t- Uu,"l"tli kanatlı klemp
'" '*"o,u' Sabitleyici Klemp

"n- Y şeXilli intraducer ıgne

r Düz intraducer ıgnc

i-Enjeksiyon iğnesı

j-2 Adet Enjeksiyon kapak

k- Bit adet saPlı bisttiri 
, _ ı"1",rnalı,nı[balajın tiaerinde iıretim ve son

1 0) üriın tekıi,steriı :_:11"İ'ili,Hlİi,.il11.:İ;Hİ:l.1.#; 
;"id,, b,ı*,"uı'd"

kulüanma tarihleri, lot numaıa:

11) En az 3 yıl miadli olmalıdır, UBB kodu bulunmahdır,

12) idarenin istediği cm'de cvp kateteri getirilecektir

ı3) Numune d.ğ:,n::]::,;Jx,,;*xlT;]T}lffi*T",l,.-#İ,'"-;j],}İ,TT:lJ;:.''*
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6) Kataterde, farklı "T;;;;* 
cm markerıan oır

?) Kateter iızerinde uzunluk göstere' 

,l ^_*, ,.oalaj izerinde yaalr olacaKır

8) Kateteı lümenlerinın 
akrş hrz oranlan onjiınl arnba'l

9) Kateter seti aşağıdaki parçalaıdaır oluşmalı-:, 
""

o- Un udo *",* uçlu radiopak ve poliii,retan kateter
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