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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

TEKLIF FORMU
HARRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Ahm No

: NÖROLOJİ SERVİSİ _ MAZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
:30209
: 00670

-Fiyataı KDV Hariç olarak veıilmelidiı. Malzemelerin Maıkası veya Özelliği mutlaka beli.tilmelidir.
-UbB sorgulamasına görc en düşük 3 ıeklifbaz alınacaktır. sGK Ödeniİ/Ödenmez tcklifte belirtilecektir.
-stJT kodu beıiniımeyen tekliflcr değer|endirme dışı bırakrlacaktlı. Pakete dahil olup olmadığt tekIifte belinilecektir.
-sUT fiyatlnt aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemc|er ınuayene kabul sonrasl 1-3 Ay aİa§tndadır.

-SGK iarafindan UBB'deı kaynaklaıan kesintilcr durumunda ylıklcniçiye ödeme yaptlmayaçak ve },üklenici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
-scK Ödenil/Ödenmez
-Pakete dahildir/dahil değildir
_Tantm|ayıçl Firma bilgisi olmaIt ve reklifbirlikte scK sorgulamam §isteminin çlkttsı teklif ile birlikte verilmelidir.

-Tcklif formunda belinilmiş olan sUT Kodlaİ ve UBB Fiima Tanımlayıcı No eşleşmclidir.
-Tçklifvercn istckliler yukandaki tüm maddeleri şaİt§lz kabul ctmiş sayılacaknr.

ldare No : 63760.38,32.00.0 ı.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştrma ve Uygulama Hasianesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilrniştir.

Son Teklif Tarihi: 25.09.20l8

ıTantmlayıcı firma bi|gisi olmalı ve teklif ile birlihc sck sorgulama sistcminin çtiiıst t€klifile birlikle verilmelidir.

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
FiYat

Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

1

-xnıercn,nrıvuz,ıönovAsKüLER,öRGüLü

(ENVoY Gc 6F 100cM MPD)
20 ADET

2 AVIAToR PLUS BALoN KATETER 50X2OMM w 10 I ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: fus§ıırma vc Uygüıama Hest nesiosmanbey Kamposu ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : doqrudantemin@haİran.edu.tr
İhal€ Mail Adresi : satinalma63iahotmai|.com

inibat teı"ton : Tcl.: 01414) 344 44 44 Faks : 0 (4l4) 3,14 40 00

Doğrudaİı Temin İletişim : 0 (4l4) 3,14 41 78

ihale llctişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0



0.0l4" MONORAİL PERİFERiK BALON TEKNıK ÖZELLıKLERi

ş
§§

l . Balon Duralin materyalden imal edilmiş olmalıdır.
2. Balon şişirme basıncı minumum l0 atm , patlama baslncı maximum 12 atm

olmalıdır.
3. Balon ince damarlardan geçişi sağlamak amacıy|a maximum 3.3F katater

şaftına sahip olmahdıı.
4. Balon 4F Introducer , 6F kılawz kateter ulumlu olmalıdır.
5. Balon üzerinde proximal ve distalde olmak üzere radyopak iki adet marker

bulunma[ıdır.
6. Balon defalarca şişirilip indirildiğinde eski haline dönebilmesi için, ısı altında

katmalı şekilde katlanmış olmalıdır.
7. Balon, şaftı l42 cm lik uzun|ukta olmalıdır.
8. Balon 0.0l4" veya daha az kalınlıkta kıIawz tel ile kullanılmalıdr.
9. kateterinin ucu atra\.matik o|abilmesi amacıyla yuvarlatılmış olmalıdır.
l0. Balon 3x(l5,20,30)mm , 4x( l5,20,30,40)mm , 4.5x(20,30)mm

5x(l5,20,30,40)mm, 5.5x(20,30)mm, 6x(l5,20,30,40), 6.5x(20,30),
7x( l5,20,30,40)mm çap ve uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.

l l. Balonlar CE ve FDA onaylarına sahip olmahdır.
12. Balonlar tekli steril ambalajında ve en az bir yıl miadlı olmalıdır.



NEUROVASCULAR GUIDING KATETER EKSTRA DESTEKI-İ

l) Kateter, "poliüretan" malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine
süip olmalıdır.

2) Kateterin iç kısmı "PTFE" kaplı olmalrdn.
3) Uç kısmı ise yüksek derecede Radyoopak olmalrdtl.
4) Kateter, 5F çap için 0-067" inch 6F çap için 0.070" iç lümen ölçüsüne sahip

olmalıdır
5) Kateterler ekstra desteğe sahip olrnalıdır.
6) Kateterler , tortiiöz damarlara uygun olmah ve mükemmel torque değerlerine

sahip olabilmedir.
7) Kateterler , l / l manipulasyona sahip olabilmeli ve uç sekilleri hafızah

yapıya sahip olmalıdır.
8) Kaıeterler, kullanılacak yerlerine göre 90 ve l00 cmlik uzunluk seçeneklerine

sahip olmalıdır.
9) Kateterler, Straight, Multipuçose (Tüm açı seçenek|eri) SIM II uç sekilleri

seçenekleri bulunmalıdır.
l0) Kateterlerde , talep üzerine ve fiyat farkını ödemek şartıyla özel üretim

yapılabilme seçeneği bufunmalıdır.
ll) Kateterlerin iç lümen ölçüleri ve kaç French oldukları kateterin başlığında

yazmalıdır.
l2) Kateterler , FDA ve CE onaylı olrnalıdır.
13) Kateterler, tekli steril ambalajında olmalı ve üer|erinde son kullanma tarihi

yazmalıdır.
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