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Mersin Üniversitesi HaŞtanesince aşağlda cins ,miktar ve özellikleri belirti len malzemelerin satlnallnmasIna
ihtjyaç duyulmuşfur.Proforma
şaİfara göre düzenlenerek satlnalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.
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(C,iln')

fatuİanln aşağldaki

'|-Tekliİerin yazllI olmasl,
2-ihale dğk0manınln tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

}Teklilverilen malzemelerin teslim süreleİi, barİod numaİasl, markala.l ve ambalaj şekillerinin yazllmasl,
+TL (Iork Ljrasl) olarak fiyat verilip,birim fiyaüarlnln rakamla Ve yaz|yla yazllmasl,
&Üzerinde kazntl,salinü,düzeltme bu|unmamasl,
6-Ad,soyad

veya

licaret unvanl yazlımat suretiyle yetkjli kişilerce imzalanmiş olmasl,

FAKS mesaj.nın bir aç|klama ile gönderilmesi,
8- Malzemeler i|gili frma yetki|isince depoya teslim edilecektir. ıfurum bilgasi v€ izni dlş|nda kaİgo ile yapllan malzeİnetfafur.,iıraliye bllinıatlan
keginlikle kabul .d ilııreyecekti r.
7-Teklif veri|meyec€kse

9- TeHif ve.ilen malzemelerin, idarenin ke§in sipaaşane müteakip teslim sorelerinin teklif mekfubunda bildirilmesi
bildiri|meyen teklif er kesinlikle kabul edilmeyecektir.

zorunludurJ6lim sğre§i ve opsiyon Eğresi

Önemli lo-Teklif edilen kalem T.c. llaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi BankaElna Cr|TUBB) kayltl ve bu kayd tekliİ tarihi itjbariyle geçerli olmalld|r. Alıma
çlkl|an her kalem/kalemler için ayrl ayrl T|TUBB da sağllk Bakanlığl taraflndan onaylı olduğunu gö§terir, Ulusal Bilgi BankasI intemet sitesihden allnmlş, llaç
ve Tlbbi cihaz T8nlm|ama Formunu teldiİ zarfl içinde sunacaklardlr.TlTuBB na kayıtlı ve Sağllk Bakanllğl taraflndan onayll olmayan kaleüYvkalem|ere ait
teklifi er

değeflendirmeye

al

ınmayacaktlr.

Önemli l l-Tekti' edilen her kalem için, ayrı ayrı tekli' tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ilhalatçl, tedarikçi veya bayi olduklarlnl gösteİir, Ulu§al Bilgi
Bankas! inlemet sitesinden al|nmtş, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarf! içinde sunacaklardlr.
ğ!9E!!l!2:Fiyat bklif cetveline teslimat gü]aleıi mudaka yazllma|dlr.

TEsLlMAT sOREsl,UBB KoDU,ırARKA BELlRTlLırEYEN TEKLlFLER DEĞERLENDlRME Ixşl
oLACAKT|R,TEKıJiLER slRA i{UMARAslM GÖRE vERlLMELıDlR.

lnibat Fax:

0324

24l oo 90 TLF: 032iı 2ıı1 oo oo ,225?0,226ı1

Fiyat opsiyonu en az
Seldar

,+5

gon olacaktır,

Çt]Kt'R

Ha§ane Mudü Yrd.

NOT ı İlanlarımız www.meniin.du.tr ıdre§inde yıyımlanmaktadir,

Page

l

iNTRAKET,

rtxNix şınrNaırrsi

1. Kanül

teflon, virgin veya vialon veya poliüretan yapıda olmalıdır.
2. Ambalal açıidığında iğne ile kanül bağlantısı gevşek olmamalıdır.
3. Plastik kısım ile iğne ucu arasındaki mesafe uygun olmalı, plastik krlrf iğne ucunu
geçmemelidir.
4. Plastik kısmı damara girerken kılıf geriye kaçmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Metal kısım giıerken ve çıkarırken cildi ve damarı travmatize etmemeli çıkarırken plastik
kısımdan kolayca ayrılmahdır.
6. Radyoopak özelliği taşımahdır.
7. Damara girildiğini anlayabilmek için kanın hazneye hemen gelmesini sağlayan sistem
olmalıdır.
8. Kanül arkasnda ayrılabilir kapak olmalıdır, kapak kendiliğinden açılmamalıdır.
9. İlaç vb gibi uygulamalar için enjeksiyon portu olmalı ve port kapakh olmah ve bağlantı
kısmı damaıda kalüğı süe bolunca kapaktan ayrrlmamalıdır.
10. Terapi sırasrnda plastik krsmı damarda iken hareketini önlemek için musluk kapağı
rahatça açılmalı ve tekrar kapanmalldır.
11. Kanül serıım seti, kan seti, üç yollu musluk, volumetrik inftizyon pompalarrna ve
enjektörlere uyumlu olmahdıL
Kanül transparan kan tutuculu olmalıdıı.
13. Kanülün tespitini kolaylaştırmak için ya.ıılarında kanatlal olmalıdır.
14. Paketin içinde iğne uzantısını kapatacak kılıf olmahdır.
15. Uluslararası renk kodlu olmalıdır.
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