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Harran Üniversitesi Araşılrma ve Uyguıamı Hastınesi

TEKLİF FORMU

HARRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Allm No

: Genel Cenahi (Organ Nakli)
: Teklif Mekfubu
:30098
,: 00627

,Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile bil|ikte sGk sorgulama sisteminin çılıısı tekiifile birlikte vcrilmelidir,

Adre§. Aİa§tlrma ve Uygulama Hastanc§i osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA irtibai telefon : Tel.: 0 (4l4) 344 44 44 FakS

s No Maı / Hızmet Adı Miktarı 8irim
FiYat

Toplam
Fiyat

Tanlmlayıcı Firma ve UBB

1 Y GREFT ( PANTOLON DACRON

) 20x10 M|.4AoRTABIFEMoRAL
PANTOLON GREFT

4 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Doğrudan Temin Mail : doqrudantdminüaharran.edu,tİ

ihale Mail Adrtsi : satinalma63@hoımail.com

DoFudan Temin iletişim : 0 (4ı4) 344 4l 78

İhale ilctişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0

0 (4l4) 344 40 00

-Fiyalaı KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemclcrin Maıkası veya Öze iği mutlaka beIirtilmelidir.
-Ubıı sorgulamasına gö.e en düşük 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödcnmez teklifte b€lirtilecoktir.
_sUT kodu beıinilmeyen tcklifler değerlcndirme dış! bırakııaçaktr. Pakctc dahil olup o|ıııadığı teklifte b€linilec.ektt.
-SUT fiyatlnl aşan teklifler degcrlendirme dlşl btrakılacaktlr. ÖdemeleI muayene kabul sonrası 1-3 Ay aiasındadtr.
_SGK iarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda }okteniciye ödemc yaptlmayacak ve yoklçnici hiçbir hak talebindc

t"lunmayaçahlf.
-sGK odenir/odenmez
-Pakete dahildir/dahil değildir
_Tanımlaylcı Firma bilgiai olmalı ve teklifbirlikte sGK sorgulamam §isleminin ç*tıst teklifile birlikte verilmelidir.

-Teklifformunda belirtilmiş olan SUT Kodlan ve UBB Firrna Tanıır ayıct No cşleşmelidir.

-Tğklifveren istekliler yukandaki tüm maddeleri şansız kabul etıniş sayılacaknr.

-Idare No: 63760.3 8.32.00.0l .330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştımıa ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler }tkanda bildirilıniştir,

Son TeklifTarihi: 27.08.20l8 Saat l0:00

Birimi



PANTOLoN GR,EF-I TEKNiK özELLiKLERi

l. Greft dakron malzemeden, dokuma tekniği ile üretilmiş olmalıdır,

2. Hastaya takılmadan önce, pretlotting işlemi gerektirmemeli, bu amaçla kolojen ile kaplı

.. ;::* en az seviyede tutmak ve ş dağlımlı neointim" "'.1:::::T15,:::, 
damann

sadece dış yüzeyi %99 saflıktaki kolojenle ile çapraz bağlanarak kaplanmış olmalıdır,

4. Greftin dş yüzeydeki velur yapısı düzgün doku oluşumunu destekleırıelidir,

5. Damar çap| efl az l2x6, 74r'7,16x8, l8x9, 2OxlO,22x17 ve 24x12 mm olmalrdır, Damann

uzunluğu en az 50 cm olmalıdır,

6. Cıreftin kolay anastomoz için et kalmlığı en fazla 0,4mm olmalıdır,

?. Greftte tiftiklenme olmamalı; bu sayede kullanım zorlaşmamalıdır,

S. Duzgiın yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanaır radyo-opak çizgileri

lmalı, özel bir sütiir malzemesi gerektirmemelidir, Sühır noktalannda kanama

olmamalıdrr,

10. Greft su geçirgenliği 120 mmHg'de dakikada c#'ye en fazla 5ml olmalıdıı,

1ı. Üon numuneye gore oeğerıeiairlecek olup miadı bitmeye 3 ay kala yeni miatlı üriinle

olmahdır,

9. Dikimi kolay o

değiştirilecektir.

ifemoral pantolon cıreft1ll


