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HARRAN

-Fiyalar KDv Hariç olarak v€rilmelidir. Malzemelerin Markast veya Özelliği mutlaka belinilmelidir.
-UBJ so.gulamasna gö.€ en düşük 3 teklifbaz alınacaktıı sGr ödenlrıÖalnmez teklifte belirtileçektir.
'sl-rr kodu bclirtilmcyen tçklifler değeı|endirme dışı bıraktlacaliİlr. Pakcte dahil olup olmadtğı tekliffe belirtilecektir.-ŞY] İıIatın] alan t9klifle. değerlendirme dışı bırakıtacatıır. ödemeler muayene kaÜul sonraİı ı-3 Ay aıasındadr.'SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yukleniciye Meme yapılmayacak ve },{tklenici hiçbiı hak talebindebulunmayacalİır.
-SGK Ödçnir/Ödcnmez
-Paketc dahildir/düil değildir
-Tanımlayc! Firma bilgisi olmaıl ve tcklifbİrlikte SGK Sorgulamam sist9miniı çıkttsl teklifile birlikte verilmelidir.-Teklifformunda_belinilmiş olan SUT Kodlan ve UBB Firİıa Tanıoıİayrc.ı lİo eşleşmeliOir.-l:küif::rfi_i:ı:!ı_il:r_yukandaki tüm maddc|cri şansız kabu| etmış *ylr""*t,r.
-ldare No : 63760.38.32.00.01.33o
Jdar€ Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasanesi
-Ekap Kaydı için )Cr4L dosyası için gerekli laarİ dllgller }utaIİOu tlOi.lırnlştr,

Son Teklif Tarihi: l5.01.2019

*Ta,ıilmlaylcı firma bilgisi olmalı vc tektifile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktıst teklifile birliktg verilmelidir.
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Di s pos ABLE€Lrrlr*İ,l?rt§ KALElül

lektrokotef kaleminin kab|osu en az 4,6 m (15 ft) olmalıdır,

ihaza giriş küsmı üç pinli fiş şeklinde olmalıdır,

esme ı/e Koagülasyon için ayn iki duğmesi bulunmalıdır,

.9:=e ,e Koagülasyon düğmeleri fark|ı renklerde olmalıdır,

2,._.!i. Lcunda blçak elektrodu bulunmalıdlr, istendiğinde bu eleKrod Çıkartılıp

.:;;;";# Öı<-aİir eıeı<troa takııabiımelidir,

(a}e.n Sleril pakette olmalıdır,

Koter kalemi steri| sahadaki diğer aksesuarlafdan ayrt edilebilmek için farklı

ıkte olmalldır,

Kobr kaıemi h::9111.^T:h:'ril;tİffiii5,liİiilna 
herhangi bir daPtör

<ılmadan kullanılabilinmeıı ve

Lğ6

sertifika§ ı na sahip olmalıdır,

çlkan koter kalemleri yenisi ile itirazsız değişti

Latex içermemelidir,

}, CE 0086 garanti

1- Bozuk ve arızalı

_üıün en az 4 ade|nurnune ile değeflendirilecektir
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K.AN vERME sETi rtıa*ix şanrx,ırrrrsi

l_ seller orüin8| ambalajında olmalı, ambalajleı hava gçirırrmeli vc steri| olİnalıdır. Bozuk, hıva
alan, delinmiş olan setler yenisi iIe değiştirilmolidir.

2. soı kullanım sllrcsi tbslimat esasmda cn az 2 yıl olmalıdır.

3- Setin kan ıorbasına giıeı kanülü tek oluk}u, standan'kan tofbalanna uyuııılrt vc torbayı delmEl€cek

sivriliktc olmatıdır.

4- Hazne böıOmü €ıastik olmalıdır-

! Hazrıçnin içindcki fitnlıııin dışındao, hoftııına tan veya komponent akmamahdır.

6 Darnara giırnek için iğrıe ve sanilın anjio setter ile uyımlu kaflülü olmıllğr.

7- Numuneleı, Kan Merkczi tarafından görül{ip, dcğprlendirfldiklen soııra a|ıınına karar verilecektir.
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8- Tcklifedilen mı|zemc yerli veya ithal iso;

ı) Teklifedilön malzcmelerin tıbbı cihaz y,önctmelikleri sıınflanna gğrs CE işaıcfli il. i|giİi olanlÇ
_ onaylanmış kuruluş tarafindaJı verilmiş tam kıliıe güvenoe sistemi ile ilgiıi Ec sertifikası.

- CE işareti uygunluk beyaoı
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