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Frrat tiniversitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn ahnacaktrr. Fiyat teklif aga$rda belirtilen tarih ve saatte Diiner Sermaye Sattn
alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rlca ederlm.
1- Malzeme/hizmet tesliminin liag gUnde yaprlacagrntn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren teslim sUresi 10 gUn

olarak kabul edilecektir. Teslimatia gecikme durumunda geciken her gUn igin fatura tutarrntn (KDV harig) 0,001 (Bindebiri) oranrnda g.ecikme cezasr
hesaplanarak tahakkuk Uzerinden kesilecektir. Teslimat satrnalma biriminin siparig yazrsrna istinaden yaprlacaktrr. (Sdzlegmeli altmlarda s6zlegmedeki oran
uygulanrQ
2--Teklif opsiyonu en az 20 g0n olmah ve 0rUn markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir ve KDV orant belirtilecektir. Belirtilmemesi
durumunda fov datril kabul edilecektir. Ayrrca idarenin OngOrdUgU gartlar drgrnda, firma tarafrndan 6deme gtinu vb. talepleri tekliflerinde belirtseler dahi,
dikkate ahnmavacaktr.
3- Mat teslimi hastane ambarrna veya idarenin gdsterece!i yere yaptlacaktrr.Teslimat yerine kadar tUm giderler satrcrya aiftir.
4- trbbi malzeme haricindeki iiri.inlerde TSe markasr aranan malzemeler TSE belgeli olacaktrr.
5- Teklif mektubunda silinti ve kazrntr yaprlmayacaktrr. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler degerlendirilmeyecek olup, ancak idare
gerek gclrdU$0 takdirde bu s0reyi uzatabilir.
6- Temlik verilmevecektir.
7- trbbi malzemd, ilag ve kit almlarrnda Saghk Bakanhlrnrn T|TUBB veya UTS kaydr gereken Ur0nlerin kayrth olmasr halinde altm yaprlacaktrr. UrUnUn
imalatgr veya ithalatgrsr olmadrgr durumlarda ilgili satrcrnrn bayi olduguna dair T|TUBB kayrt ve bildirimi aranacaktrr. Teklif rnektubunda Firma Tanrmlayrcr
kodu, UBB kodu ve ayrrca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu ve suT kodu gereken Ur0nlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydt olmayan
firmalarrn teklifi degerlendirmeye ahnmayacaktrr. Sosyal Giivenlik Kurumu negatif listesinde bulunan ttbbi malzemeler aknmayacak, altnsa dahi negatif
listeden grkmadrkga fatura bedeli ddenmeyecektir; KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn g0ncellenmemesi malzeme alrndtktan sonra malzemenin negatif
listeye d0gmesi gibi malzeme kaynakh kuruma ait SGK kesinti tutarlarr ve kurum zarailanntn tamamr ilgili firma tarafrndan kargrlanacaktrr.
E- Firmalar UrUn tesliminde BAYI NO.LOT NO.SERI NO ' larrnr faturalarrda belirteceklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura igleme ahnmayacaktrr.
9-SagtrtUygulamareutigin@inSUTkodu.Tebligdeyeralmayanmalzemeolmastdurumundabuduiumteklifmdktubunda
belirtilecektir.

l3- Slparli sonriasr tssliml yaprlan
teslim tarihl fatura arkasrna kaylt d0giilecektir.) 235 - giinde lgletmenln nakit durumuna g6re ddenecektir.
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Malzeme Cinsi

MALZEME′HiZMET LiSTES:

Agtklama Miktan Birimi Birim Fiyatr KDV Oranr%

lO-Nitelikli malzeme a[mlartnda sartnamede numune istenmls lse teklif drsrnda numune dodrudan ilqili bdliime oiinderilecektlr ve numune
o6nderme ile iade masraflan satrcrya ait olacakfir.

limedilmemesidurumundaidaretaraftndankanungere!iilgilimercilerebildirimyaprlarak,firma
idarenin belirleyece$i sUre igerisinde dogrudan temin ahmlarrna igtirak edemeyecektir.
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SFiNKTEROTOM 3 LOMENLi3cm(50adet)

1.EnieksivOn′ kesme teli ve kllavuz telicin 3 av口 |lmenli olmal:d:r.Lumenler uzettnde hangi amacl:

kullan:lacattl yaZ:|:o!mal:d:r.

2.K:avuz tel uzerinde iken eniekSivOn yap:lab‖ mendir

3.Distalucu 5 mm ve 20mm uzun:uЁ unda temin edilebilir ve radyopak olmalldir.

4.Distal ucunun d:5 9apiフ Fr′den 5.5Fr′e doЁru inCeimelL ёnceden vuva‖ atilm:5 olmal:dir.

5。 Kateter uzunluこ u200cm o!mal:dr.

6.Kesme teli uzunluttu 30mm temip edilebilir olmalid:r.

7.0.035 in9′ 260 cm veva 450 cm k:lavuz te‖ er‖ e uyumlu olrnal:d:r.

8.K:lavuz tel deЁ isim kanali veya oHnsi katetettn distal k:sm:nda olmalld:r.

9.Kateter boyunca doktorun k:lavuz tel kontrolunu saЁ lavaca言 :ac:k birlumen bulunmal:d:r.

10.Doktor kontro‖ iI ERCP sistemiile uvumlu oimalid:r.

11.Dl,capi 2.8 rnm cal:,ma kana‖ l endoskoplarla uyunllu olmal:d:r.

12.Tek e‖ n tic parmaЁ :yla rahatl:kla kontrol ed‖ebilen plastik tutamac uzerinde Olmal:dir。

13.Uruntin uzerinde uretici firmavi be‖ rtir amb!em ya da nrmaismibulunmal:d:r.

14.Tutama9麟 ze百 nde elektrokoter ba言 lant:s:olmal:d:r.

15,S■ nkterotom ucunun deforme olmamas:lin 19Cm uzunluttunda kOruyu te!uzettnde yl‖ O obrak

gelrne‖ dir.

16.Uluslar aras:CE′ ISC)′ EN ka‖ te kontrol belgeleri olmal:.

17.Numune verilmesizorunludur.Numune denenecektir.Ku‖ anic:taraf:ndan

teknik,artnameve uygunsa tercih ed‖ ecekt:r.

18.Tes‖ m al:nd:ktan sonra ku‖ an:rn esnas:nda hatal:saptanan malzeme iade

ed‖ecektir.


