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Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SCK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu beliıtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SU'l'liyatını aşzıı teklit'ler ileğerleırdirıne dışı bırakılacaktır. Ödeııreler muayene kabul soırrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Taraflndan UBB'den kal,naklanan kesintiler durı.ıınunda 1,tikleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunınayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

SonTeklif Tarihi:O6 ı {.20 l3

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif iIe birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir.

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

S.No MaI / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Flrma ve
uBB

1 UÇ PARÇALI ŞIŞIRILEBILIR
peıııı piıorez iıesrnvunn

1 ADET

2 UÇ PARÇALI ŞIŞIRILEBILIR
ANTIBIYOTIKLI PENIL PROTEZ
sİLiNDİR

1 ADET

3 UÇ PARÇALI ŞIŞIRILEBILIR
PENİL PROTEZ AKSESUAR KİT

1 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Adres: Araştırma ve Uygulaına Hastanesi osmanbey Kanıpüsti ŞANLIURFA
irtibattelefon : Tel.: 0 (414)3444l 65 Faks : 0 (414) 344 41 69

ffi



, Penil Protez (üç parç*Iı} Teknik Şartnameşi
,. Ürün silikon yeya Bioffex'ten ürgtilmiş olacaktır.
,. Ürlln dçfiate halde iken dog ear {kıvnlrna}

yapmayacaktır.
ı. Uçlan yuvarlatılnııış olaçaktır.
u. Ürüniin enine genişieme özeiliği olacaktır"
s. Protez pompa sıkılarak şişiri}ebilir özellikte

oIacaktır.
o. Pompadaki valf tek dokunuşia sıkılarak kolay bir

şekilde silindiriçrin indiriiebilmesini sağlayacak
özellikte olacaktır.

ı"Rezeryııar hacrni *rLw,6ücc şn fazla 1SOçç
oiacaktır.

ş" Prçtezin dış yapı§ı antibiyotik ile kaplı olmalı
ysya antibiyotiği absorbe gtmeşi ve daha sonra
haştanın içindş antibiyotiği salgılayarak
enfekşiyon rişkini azaltmaşı için hidrofilik veya
benzeri malzemetrerle kaplanmry olmalıdır.

ş. Teklifi veriien ürüntin CE belgesi olmalıdır,
ıo" Protez boylanna göre 14çm l|e 26çm arasında

ayarlanabi iir olmal ıdır.
ıı"Protezin (RTE} 1cffi, Zcm ve 3cm'lik arka

uzafirıa hunileri bulıınmalıdır.
ıı. İstenmşsi halindç her ameliyatta firmanın teknik

dşstek v§Tıno§i zorunludur.
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