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TEKLIF FoRJr{U

: AYNİYAT SAYMANLIK BÜROSU _ MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
: 00057
: 00029

HARRAN

lşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

-Fiyalaİ KDV Hariç oıaİak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belinilmelidir.
-UBB sorgulamasına görc en düşük 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödeni.Ödenmez tek|ine belirtilecektir.
-sUT kodu belinilmcyen ıeklifler değerlendirme düşı bllatllacakıır. Pakere dahil olup olmadtğı teklifte b9lini|ecektir.
,S[IT fiyatını aşaıı teklifle. değerlendirme dışı bırahlacaktü. Ödemelçr muayen€ kabul sonrast 1_3 Ay arasındadır.
-SGK Taıafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciyc ödgmc yapllmayacak v9 },{iklenici hiçbir hak talebinde
buiunmayaca}iıır.
-sGK Ödenk/Ödqmez
-Pakete dahildir/dahiI değildir
-Tanımlaylcı Firma bilgisi olmalı ve teklifbi.liktc ScK sorgularnam sisteminin çıhlsl teklif ile birlikte vçıilmelidir.
-Tekliffoımunda bclirtilmiş olaı sUT Kodlan ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşIeşmelidir.
-Tek!ifvcren istekliler yukandaki t0ın maddeleri şaıt§lz kabut et niş sayılacakttr.
Jdaıe No : 63760.38.32.00.01.330
Jdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idaıi bilgiler yukarıda bildiriInişıir.

Son Teklif Tarihi: l5.01.20l9

iTanımlayıcı firma bi|gisi olmalı ve ıeklifile birlitıe SGK sorgulama sistcminin çıklsı teklifile biılikte Verilmelidir

s.No Mal / Hizmet Adı M I kta r Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve uBB

1 ionın rongısı zooo cc 10000 ADET

2 1000 ADET

3 IDRAR ToRBASI 100 cc_Klz
(PEDiAıRiK)

1 000 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

ihalc Maiı Adresi : satinalma6f otmail.com

0 (4!4) 344 40 00Adİes: Aİaşt|ama ve Uygırlama Hastanesi osmanb9y Kamp0sü ŞANLIURFA irtibat t€tefon : Tel.: 0 (4l4) 344.14 ,l4 Faks
Doğrudan Temin Mail : doğudaıtemin@hana..cdu.tr Doğrudan Temin İ|etişim : 0 (4l4) 344 41 78

Ihale lletişim : 0 (4l4) 344 41 65-58l0

iDRAR ToRBASI 100 cc_
ERKEl((PEDiATRIn
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ıDRAR ToRBAsl (MUstUı(LU )TEKNıK şARTNAMEsl

21.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir. Numune en az 10 adet olmalıdır.
22.Hata|ı ürünle karşılaşıldığında firma yenisi ile değişecektir.

1.Yumuşak ve plastak olmah
2. 20()0 ml, kapasiteli olmalı
3,Torba üzerinde seviye belirtİr çiz8iler olmal|, her 50 ml arafuklarİa derecelendiriİmiş olmalı ve

:ffJ' " 
bir rakam ıie dereceler yazıım,ş oımaı ,e iara.i-inn, aoğ- 

'ö§terecek 
rdgda

4.Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistema olmall5.Musluk kısmı ileri_geri hareketle çahşmalı, t""aıitr"a." .rsluk açılmamalı ve idrarı aşağısızdırmamafu

5.Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunma|ı, kısmına askıyı takarken güç veya ek kesicl aletgerehirmemeli
7,idrar Torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamatı
8,Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıoıg,naa ieııtıei 2c saat dayanma kapasitesindeolmalı

9.Hortumun ucunda konik konnektör bulunmaı
10.Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmama|ı1_1,SondaYa takılan konnektÖr ucu tam oturmalı ve sondayla uyumiu olmalı ve idrar sızdırmamalırz.urnek alma portu olmall
13,Torba ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanın etken
maddesi idrarln rengini değiştirmemeli,
14,Hortum uzunluğu en az 75 cm. olmalı, ha,ta yatarken foİey ile torba arasındaki hortum
gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme yada kirılma oluşturmayacak yeterlilikte
esnek olmalı
15.Her 200 torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanına asılmaya uygun metal idrar torbasl
askısı ücretsiz olarak verilmeli
16.İdrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı
17.Ara line ile idrar torbası bir bütün halinde olmah, ek yerinden idrar sızdırmamaiı
18.Her bir idrar torbası koruyucu bir poşet içinde olmalı, üzerinde ürünün adl olmall.
19.cilde yapışan kı5mı deriyi tahriş etmemeli ve ıyi yapışma özelliği o|malıdır. (anti allerjık
olmahdır.)
20.cE 8elgesi ve uluslararası geçerli kalite standart belgelerinden en az biri bu|unmahdır. sağik
Bakanlığından üretim veya ithal izin belgeli olmalıdır.
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loneR ıoRansı 1oo cc sTERlt ınxıx.xızlnrolırnix; şanıı,ıaıvırsl

1.Paketier tek kullanlmlık Ve steri| olmalıdır. her paket en az 2 yıl mıatıl olmahdır.
2.Dış koruma poşeti rahat aglmalıdır

3,kullanım slraslnda yapışkan bölge kağldı kolay kaldırabilmeli ve ek yapıştırıcılara gerek
kalmamahdır.

4.Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır,

5.Yap|şfuno ciltte alerji ve benzeri durumlara sebep olmamahdır.
6,Torbanln aç|k olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dış' kaçmasını önteyen sünger
veya benzer bir destek olmalıdır

7.idrar torbasının ylrt,lç delik Veya bütünlüğü bozuk olmamalıdır
8.Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmahdır.
9.50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.

10.Ürün en az {6) adet numune denenerek değerlendiri|ecektir.
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