
İLAN

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Teklif No: 20214181

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Döner Sermaye İşletmesi

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/08/2021 00:00:00

 1/15

HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:2.5

KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:4

KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:5

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:6

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:6.5

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:8.5

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:3.5

ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:3

ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:6.5

ENTUBASYON TUPU STILETI MEDIUM (5.0-8.0)

 100,00

 50,00

 10,00

 60,00

 60,00

 100,00

 30,00
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 25,00

 400,00

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

10:0027/08/2021

İLGİLİ KİŞİ CEREN KURT

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               

FAX            0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

NOT           ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERİNİZDE MARKA VE UBB BELİRTİNİZ.

TEKLİF NO 20214181

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ceren.kurt@deu.edu.trE-MAIL       

:

:

:
:

:

:



İLAN

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Teklif No: 20214181

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Döner Sermaye İşletmesi

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/08/2021 00:00:00

 2/15

HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

11

12

13

14

ENTUBASYON TUPU STILETI SMALL (2.5-4.5)

KAFLI ENTUBASYON TUPU N0:5

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:4

KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:4.5

 200,00

 50,00

 50,00

 50,00

ADET

ADET

ADET

ADET

10:0027/08/2021

İLGİLİ KİŞİ CEREN KURT

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               

FAX            0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

NOT           ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERİNİZDE MARKA VE UBB BELİRTİNİZ.

TEKLİF NO 20214181

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ceren.kurt@deu.edu.trE-MAIL       

:

:

:
:

:

:



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24/08/2021 10:18:33

 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(161) KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:2.5
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11.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den  üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Lateks içermemelidir.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.
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KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:2.5

KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:4

KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:5

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:6

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:6.5

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:8.5

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:3.5

ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:3

ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:6.5

ENTUBASYON TUPU STILETI MEDIUM (5.0-8.0)

ENTUBASYON TUPU STILETI SMALL (2.5-4.5)
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ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

ADET

100

50

10

60

60

100

30

10

25

400

200

50

50

50

KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:2.5Açıklama :
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Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den  üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Lateks içermemelidir.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

KAFSIZ ENTUBASYON TUPU NO:5Açıklama :
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Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den  üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Lateks içermemelidir.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

KAFLI ENTUBASYON TUPU N0:5Açıklama :
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(161) KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:8.5
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Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den  üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Lateks içermemelidir.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:8.5Açıklama :
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(161) KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:3.5
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Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den  üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Lateks içermemelidir.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:3.5Açıklama :
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Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den  üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Lateks içermemelidir.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
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Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den  üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Lateks içermemelidir.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
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Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den  üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Lateks içermemelidir.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
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Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den  üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Lateks içermemelidir.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
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Stiile, minimal travma için atravmatik yumuşak uçlu olmalıdır.

Endotrakeal tüp içinde rahat hareket etmesini sağlayan kaygan yüzeye sahip olmalıdır.

Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 boyu bulunmalıdır.

Stile 27 cm'den kısa ve 33 cm'den uzun olmamalıdır.

Ürünler 2.5mm ve 10.0mm arası Endotrakeral Tüplerde kullanıma uygun olmalıdır.

Tek tek paketlenmiş ve steril olmalıdır.

Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

İçinde kırılma ve ezilmeyi önleyecek konnektöre kadar uzanan spiral yapısı olmalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, sentetik malzemeden üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır.

Tek kullanımlık olmalıdır. Lateks içermemelidir.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

Tüpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

ENTUBASYON TUPU STILETI SMALL (2.5-4.5)

ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:3

Açıklama :

Açıklama :
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Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

İçinde kırılma ve ezilmeyi önleyecek konnektöre kadar uzanan spiral yapısı olmalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, sentetik malzemeden üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır.

Tek kullanımlık olmalıdır. Lateks içermemelidir.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

Tüpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

ENTUBASYON TUPU KAFLI SPIRALLI NO:6.5Açıklama :
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Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nin ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Tüpün ucunda Murphy gözü bulunmalıdır.

Dokulara toksik olmayan yüksek kalitede saydam, medikal PVC den  üretilmiş ve konnektörü ile birlikte steril ambalajda
olmalıdır.
Ambalajı taşıma v.b. sırasında steriliteyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

Lateks içermemelidir.

Balonlu ve balonsuz seçenekleri olmalıdır

Tek kullanımlık olmalıdır.

Balonlu olanlarda balonların yüksek hacim ve düşük basınç özelliği olmalıdır.

Konnektörü tüpten kolayca ayrılmayacak özellikte olmalıdır.

Tüp üzerinde okunaklı olarak cm yazıları ve no'su bulunmalıdır.

Pilot balonu valfli olmalı ve hava kaçağını önleyecek özellikte olmalıdır.

TÜpün ucu yumuşak, oblik kesimli olmalı ve dokulara travmatik olmamalıdır.

Balon tüp üzerinde seviye oluşturmamalıdır.

Radyoopak olmalıdır.

Entübasyon tüplerinin İD, OD, boy olarak ekte belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.

KAFLI ENTUBASYON TUPU NO:6Açıklama :
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(5770) ENTUBASYON TUPU STILETI MEDIUM (5.0-8.0)
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Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Stiile, minimal travma için atravmatik yumuşak uçlu olmalıdır.

Endotrakeal tüp içinde rahat hareket etmesini sağlayan kaygan yüzeye sahip olmalıdır.

Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 boyu bulunmalıdır.

Stile 27 cm'den kısa ve 33 cm'den uzun olmamalıdır.

Ürünler 2.5mm ve 10.0mm arası Endotrakeral Tüplerde kullanıma uygun olmalıdır.

Tek tek paketlenmiş ve steril olmalıdır.

Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

ENTUBASYON TUPU STILETI MEDIUM (5.0-8.0)Açıklama :


