
Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Maıkası veya Özelİiği mutlaka belirtilmelidir_

UBB sorgulamasına go.e en düşük 3 teklifbaz alınacakıır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtiıeceklir.

sUT kod; beıirtihçren teklifler değerlendirme dışı bıİaktlacakttr. Pakete dahil olup olmadtğı tekliffe bolirtilectkir.

SUT fiyaını aşarı teklifler değerlenJrme dışı bırakılacaktr. Ödemeleı muayene kabul sonrası l -3 Ay arasındadır.

SGK farafınıtan UBB,den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiÇbir hak talebinde

bulunmayacaktlr.
Teklif veren istekliler yukandaki tüm maddeleri şartslz kabul etmiş sayılacaktlr.

Son Teklif Tarihi:2 9 .o >.2o / t

T.C.
Harran Üniversitesi Araştürma ve Uygulama Hastanesi

sıra No: 00149
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: KBB-PERIŞAN KARAKUŞ
Fiş Kodu :

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sck sorgulama sisteminin çıktısı teklifile birlikte verilmelidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilıniştir.

s.No Mal / Hizmet Adl M kta rl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 sEs PROTEZI 10 MM 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hari

Adİes: Araştırma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kamposu ŞANLIURFA
irtibat telefon : Tel.: 0 (4l4) 344 41 65 Faks : 0 (414) 344 41 69



SES PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESi

1. Tıbbi dereçeli silikondan imal edilmiş olmahdır.
2. Prolez l0. mm boyutta olmalıdır.
3. Diğer ölçüleri: özefagal flanşı: l4.5mm

Şaftın İç Çapı: 5mm
Dış Çapı: 7.5mm olmalıdır.

4. Trakeal flanşın girişimini kolaylaştıran uzantısı olmalıdır.
5. Ses rehabilitasyonunu kolaylaştıran düşük dirençli valfi olmalıdır.
6. Valf, protez ile aynı kalıptan çıkmış (tek parça) olmalıdır.
'7. YaIf, radyopak mavi halka ile aynca desteklenmiş ve Candida dirençli olmalıdır.
8. Protezin güvenilir şekilde stabil yerleşimini sağlayan sertlikte flanşlan olmalıdır.
9. Protez primer veya sekonder prostetik ses restorasyonu srrasında yerleştirilebilmelidir.
l0. Her protez disposable bir bistiiri ve özel krlavuz teli ile birlikte paketlenmiş olmalıdır.
l l , Kılawz telin ucunda protez uzantısırun bağlantısını kolaylaştıran konnektörü

olmalıdır.
12. Tüm set EO ile steril edilmiş olmalıdır.
13. Protez fistiilden çıkanlmaksızın özel firçası ile gilınliik bakım yapılabilmelidir.
14. Steril tekli paketlerde olmalıdır. Son kullanma tarihi kutu üzerinde yazıh olmalıdır.
l5. Ürtlnlerde IIBB kaydı olmahdır.
16. Tek|if ile birlikte numune verilmelidir.
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