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İşin Adı
Konu
İstem No
Allm No

: Organ Nakli Malzeme Alımı
: Teklif Mekfubu
:30l06
: 0062|

-Fiyalaı KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzcmelerin Markası veya Özelliğ mutlaka belirtilmelidir.
-UbB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz aıınacaktır. sGK Ödenir/Ödenmcz teklifte belinileccktir.
-sUT kodu belinilmeyen tekliflcr değerlendirmc dışı bırakılacaktlr. Pakete dahil oıup olmadığt teklifte belinilecektir.
-SUT fi)atlnl aşan teklifler değerlendirme dışı btİakılacaktır. odemclcr muayenc kabul sonrası 1-3 Ay arastndadır.
_SGK Tarafinian UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda },ltkleniciy€ ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaklıİ.
-SGK Öden irlÖdenmez
-Paliete dahildir/düil değildir
-TantmlaylcI Firma bilgi;i ohalı ve ıekıifbirlike sGK sorgulanam sisteminirı çılİtsı teklifile bir!ikte verilmelidiı.

-Teklifformunda belirtilmiş olan SUT Kodlan ve UBB Firma Tanırnlayıcı No eşleşmclidir.

-Teklifveren isteklileı ülkandaki tüm maddeleri şattstz kabul ctrniş sayılacaktır.

-İdare No : 63 760.38.32.00.0l .330
-idare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasıanesi

-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yrrkarıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: - l 5,0t, qOt(

s No Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Topıam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve UBB

l HTK so N LiTRE

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

*Tanımlaylcl firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikle sck sorgulama sisteminin çıktısl teklifite birlikıe veriımelidir

Ad.cs: Araşllrma ve Uygulama Hasıanesi osmanb€y K.mposo ŞANLIURFA irtibat relefon : Tel.: 0 (4l4) 3444444 Faks

Doğrudan Temin Mail : dogİudantemin@harran.edu.tr
ihaıe Mail Adresi : satinalma63ahotmail.com

Doğxudan Temin İletişin : 0 (4ı4) 344 al 78

İhale İletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0

0 (4l4) 344 40 00

Mal / Hizmet Adl

10i



1-

2-

Ahnacak so|üsyonlar 1 lt'lik toöalarda Ve işlem gi'rmeriş ( modifiye..edllmemiş ),.,klasik

tipte Bretsch;lder HTK (Histidine_Tryptophan_t(etoglut€rate) çai,zeltlsl olmalldlr. urunun

"[lı""] "tiıai 
üzerinde aç;kça aretscl;rıeıcİer HTK (İistidine,Tryptophan{eto9lutarate)

solüsyonu olduğu belirtilmelidir.

solüsvon benak olmall, sanmtlrak görüntü ihtiva etmemelidir. Ambalajlnda herhangi bir delik,

yrtık bulunmamah, gözle gönilebilen partikül içermemelidir,

Solüsvonlar kullanım alanında ki sterilizasyon Mssasiyetinden dolay ik'nci bir vakumlu

JkJJ p"şt ç"*nde yer almalı ve her 1 

'itrglik 

solüsyon poşeli, ürünün ışk ile temagnı

aİl"r.""İ."tİOe dizavh edilmiş ( ışık temas sonucu sarzırma ve bozulmaya önlemek amacı

İ';!fi;;;;;6;'ru "tt.i,ıi,r" 
karşı korumalı ayn ayn oriinal kıJtu ambalai içerisinde

muhafaza edilmelidir.

Ürüne ait orijinal ürün prospektüsü ihale dosyag ile teslim edilmelidir,

Ürün içeriğinde PEG yani polietilenglikol bulunmamalıdır,
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solüsyonların koruyucu özelliklerini yitirmemsi için .saklama koşullan minimum +2,

ili.i-rr, +E c o'lmdıdır. nyrıL tirti'nıerin ulgun iıcaklıklarda muhafaza edilip, saklandığı

."-J 
"-l.-.Jit" 

Ol, l<uruluş taralnOan yapı|mış ğülcel tarihli soğuk hava depo ısı kalibrasyon

;fİoş'i3;:ff§'",,:f,rr['Jlıi nassasiyet ( Donör organ üzerinde ve/veya direk kaıbe

;;;;;*;;k;;;, ) 
-neoenıyle 

ahnacaı, ürünün hasta- üzerindeki etkinliğinin, kullanlm

giii""irıiğl^i" ve be oilimsej desteklerinin toknik olarak incelenebilmesi için teklif edilen marka

ve mode| ürüno ait hem org"n ıo;İpİ,;"yon ve hem de kardiyoplejik ku|lanıma dair.. kabu|

qö;Ji ,ır.lrr"r"sl 1o,ar adet niıi..a yjv,n bölüm doKorlan tarahndan değerlendirilmek

Ü;;;'ü;it"y;le;im ediıecektir.-lljiıi ııtne ait bilimseı yayn içerik|eri ünite tarafırdan

in""Ğnip J"bea"nOirildiKen sonra ürünün kul|anımına karar verilecektir,

Ürünün orjinal prosp€ktüsündeki endikas}lonlan/kullanım alanlan tiilümünde Kardiyovasküler

L"rt İ .rİr"lifiU"İta raralyopl"ii Jli,yon, olarak kulla labileceği ile Kalp,_ B_öbrek,

Karaciğer, Akciğer ve Pankreas n"İill",inO" koruma ve muhafaza amac|yla kullanılabileceği

liiör"-il"iirtii_ili olmahdır. Ürünü; kardi}ovasküler cerTahi operasyonlarında kardiyopleji

;il;;"., olarak ku|lanlml iıe oonai organıara ilişkin kullanlm şekli ve bu kullanlmlara ilişkin

;;-kii;H;;;yi.iı"l uvnnt,ı, şekiıdj pospekıüs içerisinde anlatıımış olmaııdır.

Ürüne ilişkin ülkemizde hem organ transplantasyonu

rardiyoplğıı< kullanıma ilişkin düzenlı olarak kullanlm yap

İOiti,İ,,'Hj"r"nesi ayn İyrı transplantasyorı/kardiyoplejik
rjerans llstesi halinde teklif ile birlikte sunulacaktlr,
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1GAlınacakürünı}eriğindemevcutbulunanilağardan(MannitolVeTriptofan)dolayıürüne
uçu|anan sıkı kontrol ,e ,lsl. lJİiyeİİn, y"nİtl,ün sınıfının, S_ınf lll üp de ( risk sınıfı en

vİİ".t vll.".tl olduğunu gO"İeİ"; Sagl,İ aakanlığı onayı ( T|TUBB kayd| ) teklifle beraber

satlnalma ünitesirı€ sunu|acaktr,

hem de KVc ameliyatannda
an en a2 ser adet Üniversite veya
kullanlm açlklamasl ile beraber

n üsyonun ozmololite
keti üzerinde açlkça9 soguk iskemi $ras

değeri fizyolojik a
lnda enzimatik aktivite artşnln önlenebilmesi içi

raııtta oımaı,o,r. ozmololite değeri ürün oriina|

belirtilmiş olmahdlr.

ozmolo|ite 27o - 29o mosmrkg arahğlnda olmall Ir.

a
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10. Klasik tip Bİotschııeider HTK (Histidlne-Tryptophan,Keto_glutarate) çözeltlsl içBriğinde_resınırıekorumafaktörünüoluşturanHistUirıe,Tryptophan,ManitolVePotassiumhydrogen

':i;ülrta;ai; 
maddeleri buiunmalıdır. sdüsyonun içeriğinde bu maddelerin mevcut

urırna"ro, ıırtin orjinal etiketi üzerirıde de açıkça mmd/l ( millmol/litre ) cinsinden belirtilmiş

olup istenen miktarlar aşşağlda gibi olacaktır.

Histidine 180.0 mMol,

TryPtoPhan 2.0 mMol,

llannitol 30.0 mMol.

Potassium hydrogen 2,Ketoglııtarats 1.0 mmol/l

11.KlasiktipBretschneidorHTK(Hıstidino.Tryptophan.t(otogıutarate)çözeltisiiçerisinde
ki Anion ( fuıyon ) miktan aşağıda befinildiği piilde olmalı ve ürün orlinal etiketi üzerinde bu

içerik açlkça belirtilmdidir.

Anyon : cl 50 mEq

.l2_ Tlbbi cihaz Yönetmeliği tül4aEEc\ kapsamInda khal t|bbi cihazlar için, yetkili

temsilcinin ve/veya iıhalatçın; adı vey6 licari adı ve adresi ürün etiketi üzerinde veya satış

ambalajlnda yer almahdlr.

1}lstekliler,tekniksartnamoyemaddemaddekarsi|ikgeloceksokildemarta,m€nsei
beliıterek teknik sartnameye uygunluk bglgesi duzenl€yecokler bu belggyi tekliflğriylg birlikte

sunaciıklardlr.
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