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Mer§in Üniveİsit6i Hastane§ince aşağlda ihtjyacl olan aşağ|da cins,miktar ve ğzellikleri belirtilen malzemelefin satlnal|nmaslna ihtiyaç

L(cün)

ı-

duyuımuşfur.Plöİorma tafurann açağldaki şartlafa göıe dozenıenerek satrnalma BürGun8 göndeİiıme8ini rica edorim.

1-Tekliİein yazlll olma§ı,
2-1hale dökomanlnln tamamen okunup kabul edildiğinin belirli|mesi,

3-Tek|ifverilen malzemele.in tes|im soİeleri, barkod numa,asl, markalarl ve ambalaj şekillerinin yazllmasl,
+TL (I0rk LirasD olarak fyat verilip,bİim fiyatannın rakamla ve yazly'a yaz|lmas|,

&Üzednde kaznt,3ilinti,dozeltme bu|unmamasl,
&Ad,soyad veya iicaret unvanl yaz|lmak 8uretiyle yetkiİi kişilerce imza|anm|ş o|masl,
7-Teklif verilmeyecekse FAKS me§aj|nln bir açluama ile gönderilmesi,

& Malzemeler ilgili fima yeRilisince depoya teslim edilecektjr. Kurum bilgisi va izni dlştnda kaıgo ilg yaplhn malzcırıe,fafura,İ.3aliye teglimatlan
kesinlikb kıbul €d ilİneyecektir.
9 Teklifverilen malzemelefin, adarenin k6in siparişine mğteakip teslim sğrelerinin tekli' meKubunda bildirilmGi zorunludurJealim süresiVe opsiyon soresi
bildirilmeyen teklifr er ke§inlikle kabul edilmeyecektir,

ğEgElllqTekliİ

edilen kalem T.c. ilaç ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna

[tlTUBB) kaydı ve bu kayi teklif tarihi itib8riyle geçerli olmalldl.. Atlma

ç|k!lan he. kalem/ka|emlef için ayn ayn T|TUBB da sağltk Bakankğl taraflndan onayll olduğunu gğst]erir, Ulu6al Bilgi BankaŞt intemet 6ite§inden al|nmış, llaç

ve T|bbi cihaz Tanlmlama Formunu teklif zarfl içinde sunacaklardlr.TlTUBB

na kaylül ve SağlIk Bakanllğl tarafından onayll olmayan kalern/kalemlere ait

teklif er değerlendirmeye ahnmayacaktr.

Önemli ll-TeHif edilen her kalem için, ayİl ayn teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçl, teda.ikçi veya bayi olduklarlnl gö§teİir, Ulusal Bilgi
Bankasl intemet site§inden allnm§, Ana Bayii Bİlgi Formunu tekli' zart içinde sunacaklardf.
Önemli 12- Fayat teılİf ceıYeline togliıııat 3oralaİi mutııka y8ıkrrsldır.

TEsLlıüAT süREsI,uBB KoDU,]ülARKA BELlRTlLMEYEN TEKLlFLER DEĞERLENDlRME
oLAcAKTlRJEıdFLER slRA NUlttARAs|ıüA GÖRE vERlLiiELlDaR.
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NOT : İlınlanmız www.mersin.ed u.tr adresinde yayımlanmaktadir.
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I-KATETER, IIEMODiYALiZ, GEÇİCi,OHs FR,10-13CM Tf, lo\riK ŞARTNAMESi
1. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene uygulanabilir
olmalıdır.
2. Steril şeffaf ve omijal ambalajında olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi ambaIaj
üzerinde belirtilmeIidir.
3. 0Ç08 FR,l0-13 cm boyutlarında olmalıdır.
4. Çift |iimenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olnralıdır.

2-KATETER, HEMODiYALiZ, GEÇiCİ,09_1 ı FR,I4-16CM TEKNix

şınrı{,uursi

l. Hemod;yaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile subklavian vene uygulanabilir
olmalıdır.
2. Steril şeffaf ve ornija[ ambalajında olmalıdır. Sterilizasyon taı,ihi ve son kullanma tarihi ambalaj
üzerinde belirtilmelidir.
3. 09-1 l FR,l4-16 cm boyutlarında olmalıdır.
4. Çift lümenli ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.

3-I(AT[TEII, tt-EMoDiYA]-iZ, GEÇid,0g_ı

2

FR,22-26CM TEI(NiK ŞARTNAMESİ

l. Hemodiyaliz tedavisi için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı iIe subklavian vene uygulanabilir
olmaIıdır.

2. Steril şeffaf ve omijal ambalajında olmalıdır. Sterilizasyon tariIıi ve son kullanma tarihi ambalaj

üzerinde belirtilmelidir.

3

R 22-26 cın boyutlarında olmal ıdır.
lümenli
ve damar içinde bükülme yapmayacak sertlikte olmalıdır.
Çift

. 09-1'], F
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