
Fiyalar KDV Hariç olaıak vçrilmetidir. Malzemelerin Markasl veya Özclıiği mutlaka belirtilmelidir.
UbB sorgulamasına göre en duşOk 3 tektifbaz alınacaktır. SGK ÖdeniİÖdenmez tekıifte belinilcccktir.
SUT kod; beliniheren teklifler dcğerlendirme dışı bırakılacatıtr. Pakere dahil olup olmadığı teklifte belinileccktiİ.
sUT fiyatlnı aşan teklifler dcğerlendirme dışı blrakııacatİır. Ödcmeler muayenc kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.

sGK Taraflndan IJBB'den kiynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödcme yapılmayacak vc yük|enici hiçbif hak talebindc

bulunmayacahlr.
Teklifveren istekIilğ rukandaki tğm maddeleri şansız kabul etmiş say acaktır.

SonTektifTarihi:f 5 . a e _ZO İ 8

T.c.
Harran Üniversitesi Araşt|rma ve Uygulama Hastınesi

Sıra No:00484
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: KARDİYOLOJİ-MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

ıTantmlayıçı firma bilgisi otmalt ve teklifile birlikte sGk sorgulama sisteminin çlküsl teklifile birlikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Ara§tırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.
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Hariç):

Adras: Araşnrma ve Uygulama Hastanesi osmanbey KamPOs0 ŞANLIURFA
lİtibaı te!.fon : Tel.: o (4l4) 344 4t 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69

GEÇİCİ PACEMAKER TEÜ



d+ ru' *odu KRl$8- Rekanalizısyon Baionu Kateteri Teknik şartnamesi

l

2

Monorail (RX) yapısında rc 0.014' inç kalınlığında kılaruz tellerle uyumlu olmalıdır.

Proksimal şft kalınlığı naksimum 1.9F, distrl segment kalınlığı ise

maksimum 2.4F olınalıdıı.

Kullanılabilir kateter uzunluğu minimum l40cmolmalıdır.

Lezyon giriş profili maksimum 0.016' inç; lezyon geçiş profili

maksimum 0.02 t " inç olınalıdır.

Balon çapı 1.0 ve l .25 mm içeıisinden seçilebilmelidir.

Ba.lon uaınluklan 5,10, 1 5 ve 20mm içerisinden sçilebilmelidir.

Balon Ezerindc(sadece ortasında) tanımlayıcı işaretolmalıdu.

Balon ucu (leryon giriş noktası) uzunluğu maksimum 1.5mm olmalıdır.

Balon nomiııal basıncı 6 BAR patlama basıncı ise 14 BAR olmalıdır.

Balon kateter CE onayh olmahdır.

Balon kateter steril orijinal ambalajında iiıetim ve tüketimtarihlerinin kayıtlı olduğu

çıkarnlabilir etiketlere sahip orijinai ambalajlanylateslim edilmelidiı.

Teklif verilen malzemeıin UBB kodn, SUT kodu ile eşleşmek zorundıdır. Aksi

durundı teklif dğerlcndirme dşı kılıcıktır.

Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeier hastanede iki

kardiyolog tarafından bir tuıanak fufulup fırmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştiıilecehir.

İhaleden önce numune teslim etmeyen tekliiler üıle dşı bıralılıcıktır.

İhateden önce l ıdel numune bölilme teslim edilecek, ihale sonras bölüm

trıafındaıı kullanrm süresinde değerlendirilecek, kullarulan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan matzerne değerlendirme dışı bırakılacaktır,

16. İhale sonucunda ürün temini t0 iş gününü gcçmemelidir,
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5§ 
s.ı xodu KRl029- Gcçici Pacemıker Elektıodu Tenİk Şarınıme§i

t. Kaıeleı gçici talp stimtilasyonu amaçtı, elektı,od kateter olmalıdır
2. Toplam kdeter l25 cııı, kullaıulabilir ızuıluk l l0 cm ve ıyncı bılonlu sçenckleri

olmılıdn

3. Kaıeter 5 vela 6 French çapuıda olmalıdır.

4. Kateıer ilzeriıdeki elektrod aralığ l0 mm olmalıdır.
5. kaıeıerin kaip içinde uyanyı iteıen uç kısmı paslaımaz çetikten üretilmiş olmahdıı.
6, kateterin gövdesi fleksibl, atraırynatik ve trombüs ıiskini ,"attan polü,iiıetan

malzemeden ihetilmiş olmaidır.

7. Karcter gövdesi yiiksek toık özetliğine sahip olrıalıdu.
8. Kateıerin gövdesi rahaı ve kolay yerleştirmeye uygun yumuşak ve radlopak

malzemeden üıetilmiş olmalıdıı.

9, Elektrodlar d§ük eşik dcğerlerine ve yüksek iletkeıliğe olanak sağlayan koaksiyel
iletken ıarzında iiretilmiş olmalıdır. kateter gçici kalp stimülasyonu amaçlı, elekhod
kaıeter olmalıdır

l0. kullanılmadıklan zarıüın pacemaker bağlaıııı uçlaruu koruyan izoiası.on başlıklaıı
bulunmalıdır.

1l. Merkezi iletken (katod) naylon bir izolasyon içinde 3 çelik tel sargı şklinde otmalıdır.
12. Dş iletkeı (anot) çelik ıel sargıdan oluşmalıdır.

i3. kullanım sıraşoda iıretim hatast oıduğu saptanan malzemeler hasıanede iki kardiyolog
tarafindsn bir tutanak futulup iirmaya sözlü bildiritecek ve firma tarafindan ücretsiz
yenisi ile değiştirilecehir,

14. İhaleden önce numune teslim etmcyeı tekliıler üıle dşı bırıkılıcaktır
15. ihaleden önce 1 ıdci ııııtnune bölüme ıeslirı cdilecek, ihaJe sonrası bölüm taıafından

kullanım silıesinde değerleıdirilecek, kullanılan melvetng geri iade edi|meyecek,
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16. İha|e sonucunda iirün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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