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Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağlda cins,miktaf ve özellikleri belirtilen malzemelerin satnaltnmaslna ihtiyaç duyulmuşfur,Proforma

1'ğl §üİğİ
(ciin)

iaturanln aşağdaki

şartara göre düzenlenerek satlnalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.
l-Teklinerin yazlll olmasl,
2-1hale döküman|nın tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklifverilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markalaİı ve ambalai şekilleİinin yazllmas|,
+TL (TOrk LirasD ola.ak liyat verilip,birim fyadarlnln rakamla ve yazry|a yazllması,

EÜzerinde kazntl,silinti,duze|tme bulunmamasl,
6-Ad,soyad veya tcarel ıınvanl yazllmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmlş o|masl,
7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajln|n bir aç!Idama ile göndeİilme§i,

8- Malzemeler aıgili frma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışhda ka.go ile yaPllan malz€me,fafu.a,iİgaliye te3limatlaİl
k€sinlakb kabul odilıtreyccekti..
9- Teuif Verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip te§lim sorele.anin teklif mekfubunda bildirilrnesi zorunludurJeslim süre6i ve opsiyon süre6i
bildirilmeyen tekliie. ke§inlikle kabuI edilmeyecektir.
Önemli lo-Tekliİ edilen kalem T.c. llaç ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna (TITUBB) kaylüı ve bu kaylt teklif tarihi itibariyle geçerli oımalld|r. Alıma
ç|k|lan her kalem/kalemler için ayn ayn T|TUBB da sağhk Bakanllğl tararlndan onayll olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası intemet sitesinden allnmlş, llaç

ve Tlbbi cihaz Tanlmlama Formunu teklif zarfl içinde sunacaklardlr.TlTUBB na kay[ll ve sağllk Bakanllğı taraflndan onaylI olmayan kaleny'kalemlere ait
teklifl er

değerlendirmeye allnmayacaktlr.

Öncİnli

edilen her ka|em içjn, ayrl ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yelkili ithalatçl, tedarikçi veya bayi oldukla.lnl gösterir, Ulusa| Bi|gi

'l-Teklif
Bankasl intemet sitesiıden allnm§, Ana Bayii Bilgi
Öneırıli 12- Fiyat tgİlif c€tvoline

Formunu teklifza.fl içinde sunacaklardlr.
teslinıat soreleri mutıaka yazİınaldr.

TEsLlıttAT sORES|,UBB KoDu,i,rARKA BEL|RT|LiIEYEN TEKL|FLER DEĞERLENDlRİrE
oLAcAl(TlR,TEKLlFLER slRA NuırARAslıılA cÖRE VER|LıüIELlDlR.

uş

Fiyat opsiyonu en az ,|5 gon olacakt|r.
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NOT : İlanlarımız wı w.me§in.du.tr adre§inde yayımlanmaktadir.
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DAMLA AYAR sETi TEKNiK şARTNAMESİ

1. Mayi

2.
3.

4.
5.

seti steril bir ambalaj içerisinde olmalıdır.
Mayi ayar seti üsttin hassasiyette olup, ayarlandığı ölçüde sıvr akışınr sağlamalı, sapma
oıanı + 9/o 5 'in iizerinde olmamah, hasta hareketİ ile ayan bozulmamalrdır.
Ayarlama sınırları 5cc / saat - 250 cc / saat arasında olmalıdr.
Setin iki ucu plastik korırıektörle kapalı olup ancak kullanlhken açılmalı, her iki uç
bağlantı kısmı luerlock tipinde olmalı, intravenöz kanül ve serum seti bağlantı
uçlarına serum sızdırmayacak şekilde bağlanabilmeli, intravenöz kanül kısmına yakın
bölgede bolus ilaç enjeksiyonuna izin veren ayrı bir hat bulunmalıdır,
Setin uzatmas ı en az 45 cm olup, set yumuşak kolay kınlmayan özel malzemeden
iiıetilmiş olmalıdır.
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