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Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT tiyatıı-ıı aşan teklifler değerlendirıne dışı bırakılacaktır. Ödı.,meler muaycne kabul sonrası l -3 Ay arasındadır.
SGK 'faraflndan UBB'den lial,ııaklanıin kcsintilcr duıuıııuııdıi yi.iklcııiı;iyc ödcınc 5 upılırıayacak ve yüklenici lııçbiı, ııal. ıaiç|ıiııJç
bulunmayacaktır.
Teklifveren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 02.11.2017

+Tanımlayıcı firma bilgisi olıııalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üıriversitesi Araştırına ve Uygulana Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Bir|m
Fiyat

TopIam
Fiyat

Tanımlayıcı Flrma ve
UBB

1 KIRCHNER WIRE 1.5 X 310
MM

10 ADET

2 KIRCHNER WIRE 2,0X 310 MM 10 ADET
)
J KIRCHNER WIRE 2.5 X 310

MM
10 ADET

4 KIRCHNER WIRE 3,0X 310 MM 10 ADET

5 STEINMAN ÇIUSI 10 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):
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KlRscHNER TELI TEKNiK şARTNAMEs|

ı Te|ler lSO 5832-]. de belirtilen malzemeden üretilmeli ve lSO 5838*]. ve

lSO 5838-3 sta nda rtla rı na uygu nluğu test ed il i p belgelend irilme!idir.

ı Tel kalınlıkları ]..5 mm,2.0 mm 2.5 mm ve 3 mm olmalıdır.
o Tellerin uzunluğu 275!35 mm olmalıdır.
. Teller trokar uçlu olmalı, diğer ucu ise yuvarlatılmış olmalıdır.
ı satıcı firma istendiğinde her kalınlıktaki telin ucuna yiv açarak veya her

iki uca da trokar uç yaparak verebilmelidir.
o Teklif veren firmanın uBB ve bayilik kaydı olmalıdır.
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STEİNMAN Çİvİsi TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. §teinman çivisi çelik otarak ISO 5832-|,1444| standart malzemeden inal edilmiş
olmalıdır.

2. Ürünün marka tescil onayrnın olması gereklidir.

3. Ürünün CE belgesinde ismi olmalıdır. Ayrıca IS0-9001 ve 151-13485 belgeleride
işletme tarafından alınmrş olmahdır.

4. Steinman çivisi - 3-4-5 mm çap seçenekleri olmalıdır ve boy istenilen ölçülerde temin
edilebilmelidir. Uzman hekimin istediği esnekliğe ve sertliği sahip oimalıdır

5, Teklif veren firmanın UBB ve bayilik kaydı bulunmalıdır.
6. Gerektiğinde malzeme tarafımızdan ameliyat ortamında denenecektir.
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