
HARRAN
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Harran Üniversilesi Arışlırma ve Uygulamı Hıstanesi

TEKLİF FORMU

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: AMELİYATHANE - MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
: 00048
: 00032

-Fiyalaı KDV Hariç olaıak vcrilmelidir. Malzemelerin Maıkast veya Özelliği muttaka beli.tilmelidir.
-UBB sorgu!ımasına göre en doşük 3 teklifbaz alınacakıır. SGK Ödeni./Ödenmcz tekline beliıilecckir.
-sUT kodu bcliİtilmeyen tekliflcr değerlendirme dışı bırakılacaktr. Pakcte dahit olup olmadığ teklifte belirtilectktir.
-SUT fiyatınt aŞan tekliflcr değerlendirme dışı bırakılacaktır. ödemcler muayene kabul sonrĞ 1_3 Ay arasındadır.
-sGK Taıafından UBB'dcn kaynaklana!ı ke§intiler durumunda }ükleniciyc ödeme yap!ımayacak ve },tıklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
-SGK Ödeniı/Ödenmez
-Pakete dahildir/dahil değildiİ
-Tanımlaylçı Fima bilgisi olmalı ve tckıifbiılikte SGK Sorgulamam sisteminin çtktısı teklif ile birlikte verilmelidir.
-Tcklifformunda belirtilmiş olan suT Kodlan vc UBB Firma Tanımlayıct No cşlcşmelidir.
-Tcklifveren istekliİer }ukarıdaki ıüm maddoleri şsrtsız kabul etmiş sayılacalİıİ.
-İdare No : 63760.38.32.00.01.330
-İdaıe Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildiri|ıniştir.

Son Teklif Tarihi: 15.01.20l9

Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fayat

Tanımlayıcı Firma ve UB8

1 KAVisu KAPAncı_KEsİa
STAPLER, TÜM 8oYLAR

2

2 lovİsü KAPAnCı-KESİCİ
SrAPLER (ARTUŞu. TÜM
8oYLAR

10 ADET

3 sİsroFix No;10 20 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Aİışıtrma ve Uygulama Ha§tanesi osmanb€y Kamp0su ŞANLIURFA
Doğrudao Temin Mail : dogrudantemiı@harran.edu.tr
lhale Mail Adrcsi : satinalma63(ahotmail.com

İnibaıtelefon: Tel.:0 (414)344 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 ,ı0 0o
Doğrudan Tçmin İlctiŞim : o (4l4) 3,14 4l 78
ihalt iletiŞim : o (4l4) 3,ı4 41 65-58ı0

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifiıc bir|ikıe sGK sorgulama sisteminin çı!ıısı teklifjtc birlikte verilmetidir.

s.No
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|lAı.lİs[İ XE§cİ sTAPtfR KARTUşu ımuıi - rAuıl Doxu

'ı

i 3lspcsaDieclmalıcİlr.
2. Steı,il ıı.i;irıal ambalajırda dmalıdır.
],,. Aynı ınca kavis gektinıie ctört sıızı zımba ağna, ve hınbrın orbsgıı

.üesn€ işi yapnnlıdır.
4 . :,:ijl!aı]rJen zırnbalann materyali titanyum olmaÜdır.
5. Zimbelar 2.0mm yüksekliğe skışmalıdır.
! iımoc eni en az 3.0mo Oacal İıunluğu en az 4.1Trıı olmaldr.
,-* Z:niin tej; çapi en tazb 0.23mm oimalfuır.! ıanuş ]iııde en az 46 zımü bu|unmaldır.:i ],;:... e,] j;ş İattj uzunluğu en aı 48mrn, en Ç hatü uaınlıığu oı.,. : ,. ,-. -.2i,,],ı

-:-i.1,1.35, ; 3ç, :n az iüı"nrı olmaıdır.
: j..\yn sEc,,er üzerine, hem nornu|, hem tle kaln tbku kartıışlan

, ]<.jeJjiıiıeijd;i-.

1ı9
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HAv:si-i İüEsİci §rAPtER.ı{ıMM - KAuİ{ Do,ı(U

İi. ses v€l,iıe Öze[iği olmaldr.

1. ],spcsabie oimahdır.
:. S:e],i:,rr,]j;!ıai anbaiajında oımalıd|r.
3. iyirı aida ürvis §eklinde döİt gra zımba atfıa, \€ hınbrın orhgnı lasırB

:şi yaoıaiiiır.
.]. s=pie:iı caş ,<avisi! olmalıdır.
;. <ijiiarüiaı :ümbabnn mater},ali übnyum olrııaidr.
::. ;i.,]cıE: L:eriıce zımba yüklü bir kartuş ltzır gelrre[dir.
;. .-..,;]l i3s= Jzeriflae be5 t(e.z karfuş değiştrğfımdı, üzerindeld İb tİrİkE

,-i|:.Zt.. 2:i, jie2 atğjğrE yapabilmelidir.
;. i-ep]e. üeK eiie kljibnllabilmelidir.
!. :.iıb.'a|. 2 üııı,n yüiseklğe sıkışmatdır.
_ü. 7,iı!: i.|, ei\ ?z 3.0fim, bacak uzunluğu ğı az 4.7mm olmaldır.
-:, a].ı.i :.:, çap, er iaz!a 0.23mm olrrüldır.
.2. iai!,j) ;a::]:3 a. az r}5 zmba bulunmaldn.
-3. j:İİE eİ o;5 neft uzunluğu en az lı8mm, ğ Ç İlatb uaınluğu aı az

_i. \ii ı,riaı eı az 40mm oimalıdır.
_:. j,::ii- iai: 3n a2 22cm uzunlukta olrruldır.
:; ::n: ., :;,ı. ğ: eı |azia 4g9gr. olmahdlr
_". :.:;,-]ı,,ii .;jıa33.İİi, ookunun dlşan kayrTBsınl engelıernek i(rn, çerıelefin

ı.ijıc.j :Ç(.J rij:Lru çUhJk bu|uniTıaldır. Bu çuhrk İ!ğİı eİe tEİn de
Ji.,ll3'j( ::nra( ar. e edilebilrnelidir.

:8. : -;:.; i:.,,ıce, ğirincisi dokuyu çerıelere tesgit edefı, iHİıc6i ateşETEyi
., a.a?| :::: :,._:; :dj,JniTalidır.

l __]:,.:,-1_ ;:;=:e:,e Espit eden kol kapabimadllç ğlemyi ğEdley€r,
Ç J.,,eı ;K ı]:üaaiz,TEsü bulunrrahdır.

2a. Z iıt.bca*},. icıiunun koby tespit edil€bİrrıesi için, ara kapanma iElİİi
i ,-.:i ]!i

.-::.s.:!,i,;-:.:,=ri, aızgün zı,ıiba fcrmasyofru Çin, HftİrirE tam Fralel
ia, , -. 

- :,:: (3:an.lıai:clr.
:2. ]-i._i - ]€- i]:3 tnsiil koiunu açmaya yarayan bir diİğrrE hıluımalıdr.
.;. ı.i l,ir.,.]Ş E iöKr.j travnı3sl o|mamasl için, ko|ıan kİlideyğl Hr giiııgı|ik

::-.:i€.,i::.iS! cıı,)a]:dir.
]j :.ı., iiiJı3:, jzeriıe, hem nornBl, hem cle kalın doku l@rtJ$an

25.r::.ije.,j. isjerr]iniij tamamıandığlnl grJsEren, cenahln dupbil@i"r
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].. Mesanenin suprapubik yoldan drenajı amacıyla kullanılmalıdır.

2. Takılma iş|emi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde

oImaIıdır.

3. Mesane drenajını sağlayacak kateter poliüretan malzemeden imal

edilmiş olmalıdır.

4, Kateterçapı8-10-12 F ebatlarında olmalı, uzunluğu 45 - 50 cm

olmalıdır.

5. Set içerisinde 1 adet 12 - L4 cm uzunluğunda metal trocar, adet

ucu kıvrık drenaj kateteri, 1 adet klemp ve 1 adet sabitleme flasteri , 1

adet bistüri, 1 adet idrar torbası bulunmalıdır.

5. Trokar koruyucu kılıfı içinde o|malıdır.

7. Kateter üzerinde işaret çizgileri bulunmalıdır.

8. Orijinal steril ambalajında olmalıdır.

9. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır.

Yrd, Dr. Bii]ıüİ/fiı
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