T.c.

MERsiN üııivensiresi nerrönı-üĞü
oöııen sERMAvE |şLETME
rExı-ir isıeıvıe ronıvıu
ilan No

20l8-0l-!88

istenr No

36412

A]lın No

Liıoloii

TaIep Eden Birim

l

2

Saat :16/01/2018 17:00:00

NEFROS IoMi KA I ETDR SET. PEIIKUTAN.
l,EK ATlMLl 8F, 25CM
NIFRoSTON,li KAT[],1-]tt SET, Pİ]RKUl,AN.
TLK A I l\{LI ] 0FR 25C N,I
N

.}h

Üroloii servisi

§lılzcmt.\çük!rmısı

S.}.'o

|l

sARl-, MAL,ZEMl-] ALlNlI

Konu

Son Teslim Tarihi &

/

l2l0] /20l

FFRoSToMi KATET[..R SET. PERKUTAN.

\Iil(ar

Biriol

l0

Adct

l0

Adet

l0

Adet

F1,IıT

Toolanr

Tiııar

\l

a

rkı

tlBB kodu

TeSl. süresi

(Gün)

TEK ATIMLIK^ l2FR. 25CM

sağllk AraŞtlrma Ve Uygulama Merkez]miz ihtiyacı olan aşağüda cins,m]ktar Ve özellikleri belirtilen malzemelerin satlnallnmasına l htiyaç
duyü]lrnuştul Proforma faturan]n aŞağldaki şartlara göle düzenlenerek Satünalma Bürosuna gönderilmesini r]ca eder]m

1-Tekliflerin yazülı olmasl,
2 ihale dökümanlnln lamamen okunup kabuledildiğinin belirtilmesi,

3,Tek f Verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarasl, markalar Ve ambalaj şekillerinia yazllmasl,
4-TL (Türk Lirasl) olarak fiyat Verilip,birim fiyatiarlnın rakamla ve yazlyla yazllmasl,
5-üzerinde kazlntl,silinti,düzeltme bulunmamasl,
6-Ad,Soyad veya ticaret unvanl yazllmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmasl,
7-TekLf velilmeyecekse FAKS mesajlnln bir açlkjama ile gönderi!mesi,
8- Malzemeler ilgilifirma yetkil]since depoya teslim ediIecektir Kurum

kesinlikle kabul edilmeyecektir.

bilgisive izni dlşında kargo ile yap|lan malzeme,fatura,iİsaliye

9- Teklif Verilen malzemelerln, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerin]o teklif mektubunda bildirilmesi
bildirilmeyen tek fler kesinlikle kabu] edilmeyecektir.

teslimatlarl

zorunludurJeslim süresi ve opsiyon süresi

Önemli 1o-Teklif edilenkalemT.c ilaçVeTlbb cihazUlusal Bilgi Bankaslna (TiTUBB) kayılll Vebu kaylt teklif tarih itibariyle geçerliolmalıdlr. Allma
c,kllanr.er kalem/(alemler lçin ayn ayrl T|TUBB da sagllk Bakanllgl taraflndan onayll oldugunu gostenr. UIusal Bl,gi Bankasl interneı s(esinden allnmlş llaç
Ve Tlbbi

cihaz Tanlm]ama Forrnunu teklif zarfl içinde sunacaklardlr.TlTUBB na kayltlı ve sağllk Bakanllğl taraflndan onayll olmayan kalem/kalemle.e ait

teklifler değerlendirmeye al]nmayacaktlr.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem i çin, ayrl ayrl tekif tarih itibar]yle teklif Vermeye yetkili ithalatçl, tedarikçi Veya bayi olduklannl gösteril, Ulusal Bilgi
Bankasl nternet sitesinden allnmlş. Ana Bayir Bilgi Formunu teklifzarfl rçinde sunacaklardür.
Önemli 12- Fiyat tekli' cetveline tesıimat süreleri mutıaka yazllmalldlr.

TEsLiMAT süREsi,uBB KoDU,MARKA BELiRTiLMEYEN TEKLiFLER DEĞERLENDiR[4E Dlşl
oLAcAKTlR,TEKLiFLER slRA NuMARAsıNA GöRE VERiL[4ELiDiR,
irtibat Fax: 0324241 oo90 rLFi0324241oo oo - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktlr
Serdar ÇUKl._]R

l]asıane Müdür Yrd

NOT : llanlarımız rırvrv.meısin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadir.
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Set içinde C_Flex materyalden yapılmış 8 FR_lOFR_12FR pigtail nefrostomi kateteri
olmalıdır.
Set içinde 2l G trokar iğne olmalıdır
Set içinde 19G trokar iğne ve 5fr PTFE kılıf olmalıdır,
Set içinde 6fr, 8fr,lOfr fasyal dilatatörler olmalıdır.
Set içinde 0.38" 150cm PTFE kaplı kılaııız tel olmahdır.
Set içinde kateterin kaymasını engelleyen percufix kateter kelepçesi olmahdır,
Set içinde çıkarılabilir musluklu drenaj bağlama tüpü olmalıdır.
Set içinde 1 1 numara bıçak bulunmahdır.

Yrd,

MEü

;

Mcsut

TEK

o; 1074ıı

f, d,

d

