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Harran Üniversİtesi Arıştırma v€ Uygulımr Hıstanesi

slrı No: 00397
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adl: KARDİYOLoJi SERviSi_MANiFOLD SET (ANJıoGRAFİ KİT)
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markast veya ÖzelIiği mutlaka belinilmelidir.
UBB sorgulamasna görc cn düşü 3 teklifbaz alınacaktır. sGK Ödenir/Ödenmez tcklifte be!inileçektir.
sUT kodu belirtiIrneyen teklifler d9ğerlendirme dışı btraktlacahır. Pakete dahil olup olmadEı teklifte belinilecektfu.
sUT fiyatını qsan tek!ifle. dcğerlcndirme dışı bırakılacakıır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1_3 Ay a.aslndadır.
sGK Taraflndan UBB'deı kaynak|anan kesintiler durumunda yük|eniciyc ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebindo
bulunmayacakttr.
Teklifveren istckliler yukaİıdaki tüm maddeleri şartsız kabul €tmiş sayılacaktır.

SonTeklifTarihi:|} C)5. 2ol 8 fuc+ l L99

ıTanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birliLte ScK sorgulana sisteminin çlktısı tek|if ile birlikte verilmelidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Ünivenitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilıniştif.
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Sut Kodu KRlr48_ Koroner Enjektör, KRll49_Manifolt, Ve KRll062_ Bağlanh Seti,

opak Mıdde İçin, Vatlli, çift Hatlı, Tek çıkışlı (Anjiyografik Kiti) Teknik şartnamesi

l. Anjiyogafi sisteminin kullanrmına uygun nitelikte olmalıdır,

2. koroner enjektör ve manifolt, hava kabarcıklarınln ya da sıvr akışrnın kolayhkla

gözlenebildiği şeffaf ve yüksek basınca dayanıklı malzemeden imal edilmiş olrnalıdır.

3. koroner enjektöriın uç kısmı rotating adaptörlü olmalı ve en az l0 cc lik opak

depolayan ve tek el|e kullanıma uygun enjektörü olmalıdır,

4. Manifolt üzerinde bulunan musluklar kolayhkla dönebilmelidir,

5. Koroner enjektör, manifolt ile bağlantı seti, opak madde için, valfli, çift hatlı, tek çıkışlı

(anj iyografik kiti) birlikte olmalıdır.

6. Opak verme enjektörü (Koroner Enjektöd, manifolt ile basınç ve opak verme yolu

birbiriyle uyumlu olmalı ve hepsi dönerek kilitlenmeli ve hava kaçağına karşı tam bir

uyum içerisinde olmalıdır.

7. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE _ FDA ) sahip olmalıdır.

8. Ürtınter orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar iizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

9.kullanım sırasrnda iiretim hatası olduğu saptarıan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve fırma tarafından ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

10. İhaleden önce numune teslim etmeyen tektifler ihale dışı bırakrlacaktır

1l. İhaleden önce 1 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böliim taıafından

kullanımsiiresindedeğerlendirilecek,kullanılanmalzemegeriiadeedilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacakiır,

l2. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir,
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