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-Fiyalaİ KDv Hariç olarak verilm€lidir. Malzçmelerin Maİka§ veya Özelliği mutlaka beIirtilmçlidir.
-UBB sorgulamasma göre en düştık 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte b€lirtilecektir.
-SUT kodu belirtilııeyen teklifler değerlendirme d!şl btrakrlacalcır. Pakete dahil olup olmadtğ teklifie bglinilec€ktir.
-sUT liyatuıı aşan tektifler değcrlendirmc dışı bırakılacaİtır. Ödemeler muayene kabul sonİas! 1-3 Ay arasındadr.
-SGK Tamfindan tJBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda y0kleniciye ödeme yaptlmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebindc
bu!unmayacaktr.
-SGK Ödenir/ÖdeDmez
-Pakete dahildir/dahil dcğildir
-Tanımlayıcı Firma bilgisi olmall ve teklifbirtikte sGK sorgulamam sistemiıin çıktısı ıeklif ile birlikte verilmelidir.
-Teklif formunda belirtilmiş olan SUT Kodtan ve UBB Firma Tanımlaylcl No eşlçşmtlidir.
-Teklifveren istekliler 1ııkandaki tüm maddeleri şaİtsE kabul etmiş sayıIacalİır.
-İdare No : 63760.38.32.00.01.330
-idare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştiı.

Son Teklif Tarihi; 29.1 1.20l8

.Tanımlayıcı firma bilgisi olmalI ve ıeklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı ıeklif ile birlilİc verilmelidir.
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Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcı Firma ve uBB

1 PTCA MiKRo KATETERi TEK
LüMENLİ

10 ADET

2 PrcA nLAVUz TEl. 0,014, 150-
190 HıDRoFluK

ADET

3 KATETE& BALoN, PERJFERIK,
ANJİYoPi-ASTı, 0_14,,
MoNoRNL, DuşUK PRoFIı!
(?2 MM.)

100 ADET

GeneI
Toplam(KDV

Haric):

Adıes: Ataştrrma ve Uygulama Ha§ıaırcsi osmanbey Kampğso ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : doerudantemin@ha.rraJı.edu.tr
ihale Mail Adresi : satinalma63@ioıİnaiI.çom

|İİibaıteıefon: Tel.:0 (4l4\3M M 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 0o
Doğrudan Tgmiı iletişim : 0 (414) 344 41 78
ihate iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58|0
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Sut Kodu: KR rl3+ Destek Amaçıı Kateter Uzatması Mikrokatater Tekıik Şartnamesi

1. Kılavuz kateter destek soıunu yaşanan olgularda; kılavuz kateterin desteğini artırmak

amacıyla geliştirilmiş, ana katetere eklenen mikro kateter sistemi şeklinde geliştirilmiş
olmalıdır.

2. Kateter yapısı tek operatör kullanımma uygun yapıda (RX) olmalıdır

3. Kateter uzatması 5.5F, 6F, 7F ve 8F içerisinden seçilebilmelidir.

4. Kateterin toplam çalışma uzunluğu l45-150cm; uzatma segmenti 25cm, geçiş

segmenli ise l 7cm olmalıdır.

5. Kateter ucunda ve uzatılabilir segırıent proksimalinde radyopak işaret olmalıdır.

6. UzAtIna kılawz iç lümenleri; 5F için minimum 0.05l", 6F için minimum 0.056-7" ,

olmalıdır.

7. Kateter uzatma ucu yumuşak olmalı ve travmaya sebebiyet vermemelidir,

8. Uzatma kılavuz kateterin tutamağı üzerinde kateter kalınlığı ile iç çap genişliği

bilgileri kayıtlı oImalıdır.

9. İç lümeni pürüzsüz olmalıdır.

10. İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen ürünü olmalıdır

1l. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

l2. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

13. Kul|anm sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog

tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

14. ihaleden önce numune veya katolog teslim etmeyen teklifler ihale dlşı bırakılacaktır

15. İhaıeden önce I adet numune veya katolog bölüme teslim edilecet<, ihale sonrası
böIüın tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri
iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme dışr bırakrlacaktır.

16. Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (l(R veva GR kodu) tekIif esnasında

belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayın malzemeler teklif dışı
bıralalacaktır.
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17. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRl088 0,0l4 inch Hidroiilik Guidewire Teknik Şartnaıııesi

1- Koroner Arter girişimlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2- 0,014" (inç) kalınlığmdave en az l80 cm uzunluğunda olmalıdır.

3- Miikemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak krsım kaplaması 'torque''

özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

4- Distal segment (yumuşak kısım) si.irtiinmeyi engelleyici hidrofilik kaplamaya

(polimerli) sahip olmalı, bu kaplama biyolojik uyumlu olmalı, krlavuz tel

proksimal segmenti ise PTFE kaph olmahdır.

5- Kııırımlı tortuyoz ve kalsifik lezyonlarda diseksiyona neden olmadan geçme

özelliği oldüça yüksek olmalıdr.

6- Uç ağrlığı l veya 1.5 gf olmalıdr.

7- KıIaıuz telin göriinebilen ğ-Ray altında) uzun|uğu en fazla 3 cm olmalı, lezyon

göriintiistinü kapatmamal ıdr.

8- Kılavuz tel yiiksek di,izeyde kontrol edi|ebilir yapıda olmalıdır

9- İhaleye sunulan malzeme i.iretici firmanm en son üretilen iirünü olmalrdır

10- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

11-Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilrnelidir.

12- Kullanım sırasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog

tarafından bir tutanak futulup firmaya sözlü bildfuilecek ve firma tarafindan

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

14- İhaleden önce l adet numune bölüme teslim editecelq ihale sonrası b6lüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri

iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme dışr

bıraIılacaktır.

15- Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veva GR kodu) teklif

esnasrnda belirti|meli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan

malzemeler teklif dışı bırakılacaktır.

16-İhale sonucunda üriin temini l0 iş gününü geçmenelidir.
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Sut Kodu KRl98- Rekanalizasyon Balonu Kateteri Teknik Şartnamesi
l- Monorail (RX) yapısında ve 0.014" inç kalıılığında kılavuz tellerle uyumlu

olmalıdr.

2- Proksimal şaft kalınlığı maksimum 1.9F, distal segment kalınlığı ise maksimum

2.4F olmahdır

3- Kullanılabilir kateter uzunluğu minimum l40cm olmadır,

4- Lezyon giriş profili maksimum 0.016" inç; lezyon geçiş profili maksimum 0.021 ''

inç olmadır.

5- Balon çapı l .0,1.25,1.5,2.0 ve 2.5 mrn içerisinden seçilebilmelidir.

6- Balon uzunluktan 5,10, 15 ve 20mm içerisinden seçilebilmelidir. Balon iizerinde

tanımlayrcr işaret olmalıdır.

7- Balon ucu (lezyon giriş noktası) uzunluğu maksimum 1.5mm olmalıdır,

8- Balon nominal basıncı 6 BAR patlama basrncı ise 14 BAR olmahdn.

9- İhaleye sunulan malzeme iiretici firmanın en son iiretilen iiriinü olmalıdır

10- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine (CE - FDA ) sahip olrnalıdır.

l1- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilınelidir.

l2-kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog

tarafından bir tutanak fufulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindaıı

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

14- İhaleden önce l adet numune b6|üme teslim edilecet<, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan matzeme geri

iade edi|meyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme dışr

bıralırlacaktır.

15- Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veva GR kodu) tekıif
esnasında beIirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan

malzemeler teklif dışı lırralolacaktır.

16-İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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