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-Fiyalaı KDV Haıiç otarak verilmelidir. Malzemelçrin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
-UBB so.gulamasına göre en düşOk 3 tcklifbaz alınacaktır. SGK Ödcnir/Ödenmez ıeklifle b€linilccektit.
-sUT kodu belitilmeycn tcklifler değcrlendirme dışt btrakılacaıitr. Pakeİe dahil olup olmad|& teklifte belirtilecektir.
-sUT nyaİnı aşaJı teklifler değerlendirme dtşı braktlacaktr. Ödemeler muayale kabul sonr8sı 1-3 Ay arasındadır.
-sGK Tanfindan UBB'den kaynakla[an kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve }tklenici hiçbir hak ıalcbindc
bulunmayacaktır.
-sGK Ödcnir/Ödenmez
-Pakete dahildir/dahil değildir
_Tanımlayıcı Firma bilgisi olrnalı ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam sisteminin çıkıtsi teklif ile birlikıe verilme!idir.
-Teklifformunda belirtilmiş olaİı sUT Kodlan ve UBB Firma Tanımlayıçı No eşleşmelidir.
-Teklifveren istekliler ülkandaki tlım maddeıcri şansız kabul ettniş sayılacaktır.
Jdare No : 63760.38.32.00.01.330
Jdare Adı : Harran Üniyersitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştiı.

Son Teklif Tırihi: l7.0t.201l

s.No Mal / Hizmet Adı Miktarl Birimi Birim
Fıyat

Toplam
Fİyat

1 AcT TUPU 100 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araştlrma vç Uygulama Hastanesi osmaıbcy Kompuso ŞANLIURFA
Doğnrdan Temin Mail : doefl.ıdanteminüaharran.edu.tr
ihale Mail Adresi : satinalma63ra-hotmail.com

[rtibat retefon : Tel.: 0 (4l4) 344 44 44 Faks :0(4l4)344400o
Doğ.udan Tcmin llğişim : 0 (4ı4) 3,14 4l 7E
İhale lleüşim : 0 (4l4) 344 41 65-5810

İşin Adı
Konu
istem No
Alım No

*Tanım|aycı firma bilgisi olmah ve toklifile birIikte sck sorgulama sisteminin çıktlsı tcklif ilc birlikte verilmelidir.

Tanlmlay|cı Firma ve uBB



ACT Cihazı ve Kartuşu Teknik Şartnamesi

ACT Kartuşu:
l.ACT kartuşları tek kullanımlık olmalıdır

2,Kartuşlar çift olarak bulunmalı, aynı anda iki kanaldan test yapılabilmelidir.

3.Kartuşların içindeki aLtif solüsyonlar hipotermi durumlarından ve hastaya verilen aprotinin (trasylol
gibi ilaçlardan etkilenmemelidir.

4.ACT Tupleri içinde kani aktive etmek için aktivitör olarak Kaolin olmalidir.

5.Kartuşların içersindeki test maddcsi standart olmalı ve değişik koşullarda performansı değişmemelid

6,Kartuş içindeki aktifsolüsyon ve numune, test başlamadan önce kartuşlar içinde birbirine
karışmayacak şekilde korunmalıdıı

7.Kartuş|ar l ml'den az kan numunesi ile test yapabilmelidir.

8-Kartuşlar l0o-25oc oda sıcaklığında saklanabilmeli, soğutucuda muhafaza etme zorunluluğu
oImamaIıdıı

9.ACT kartuşları ile birlikte, yukarıda tarifedilen kartuşlara uygun, ktiniğin ihtiyacı kadar. aşağıdaki
özelliklere sahip "ACT Cihazı" kullanıııa verilecektir.

l0.Teklif :dilen ACT kanuşlarınııı UBB kaydı olmalıdır
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