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Mersin ÜniveİsitGi Hastane§ince aşağ|da ihtiyacı oian aşağlda cins,mjKar ve özellikleri belirtiien malzeme|erin sailnalmma6lna ihtiyaç
duyulmuşfur.Proiorma tafuranln aşağldaki şartlara göre düzenlenerek satnalma Bürosuna gönderilmesini rica ede.im.
,ı-Tekliierin yazil olmas|,
2-1hale dökomanlnln tamamen okunup kabul edildiğinin belirtjlmesi,

}Teklifverilen malzemelerin te§lim süreleri, barkod numarasl, marka|a.| Ve ambalaj şekillerinin y8zllmasl,
+TL (TOrk ura6t) oıaraİ f,iat v€rilip,tirim fyatannIn rakamla ve yazıyla yazllma5l,
kazlntl,silinü,düzaıtme bulunmamast,

'üzednde
6-Ad,soyad veya

ticaret unvanl yazdmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanm§ olmasl,

7-Teklif verilmeyecek8e FAKS mesaj|nln bir aç|ldama ile gönderilmesi,
8- Malzemeleİ iıgili

f.ma yettilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dlşmda kargo ile yap|lan malz€rne,fafura,irsalaye

ke3inliİle kabul odilıİıeyccoktir.

tğlinıadan

}

Teklifverilen malzemelerin, idarenin kesin sipaİişiae miıteakip te§lim sürelerinin tekjif meRubunda bildifilme§i zorunludurJeslim süresive opsiyon süresi
bildirilmeyen teklif er ke§inlikle kabul edilmeyecektir.
Önornıi 1o-Teldiİ edilen kalem T.c. llaç ve T|bbi cihaz Ulusal Bi|gi Bankaslna (TlTUBB) kay!tl ve bU kayt teldif tarihi itibariyle geçerli olmalldlr, Allma
çlkllan heİ kalern/kaıemler için ayn ayn TITUBB da sağlIk Bakanlığı taraİlndan onayll olduğunu gösterir, Ulusal Biıgi BankasI internet 6itesinden ahnmlş, |İaç
Ve T|bbi cihaz Tanlmlama Formunu teklif zarfl içinde §unacaklardır.TlTUBB na kay$l ve sağllk Bakanllğl taraflndan onayll olmayan kalem/kalemlere ait
teklit|e. değerlendirmeye

ahnmayacaktlr.

BankasI irtemet 8itesinden allnm§, Ana Bayii Bilgi Formunu teHif zarfı içinde sunacaklardf.
fo9!!!!_!2:Fiyat t klif celvğline teslimat süteleri mutlaka yazllmaldlr.
TEsLlıü,lAT süREsl,UBB KoDU,MARKA BELiRTlLMEYEN TEKL|FLER DEĞERLEND|RitE İxşl
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KATATER, SANTRAL vENÖz,2 LüMENLi,3.0 FR,5-9CM TEKNix
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şanrıaunsi

Seldingere ponksiyon kanülü, 0,8mm (2lG) çapında,38mm uzunluğunda olmalıdır
Katater, poliüretan ve radyoopak olmalıdır.
Kataterlerde kolay okunabilir uzunluk işareti olmalıdır.
Katater, 3FR olmalıdır.
Katater, çok ince, yuvarlatılmış konik, yı:muşak uçlu olmalıdır.
Kataterde, tek yönlü enjeksiyona imkAn tanıyan kapak olmalıdır.
Kataterde, hareketli fiksisyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır.
Kataterde, farklı reklerle kodlanmış, transparan uzantı tiipleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli

durdurulması için klemp olmalıdır.
Klavuz tel, fleksible J uçlu, tek elle kullanılabilen ergonomik öze| kılıfta, uzunluk işaretli,0,46
mm çapında, 50cm uzunluğunda olmalıdır.

l0. Dilatör olmalıdır

l. Set içerisinde ucu çevirmeli kilit bağlantıh enjektör (5ml) olmalıdır.
l2. Şeffaf fiksasyon flasteri olmalıdır.
l

13. Bistürü olmalıdır
l4. Kataterin dilatatörü kolaylıkla dilatasyon yapmalı. Dilatatör damara zarar vermemelidir.
15. Klavuz tel kolaylıkla ilerlemelidir.
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