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TROMBOSiT TOPLAMA CiI{AZM TROMBOSiT TOPLAMA SETi $ARTNAMESi

A- TROMBOSiT TOPLAMA CiIIAZI $ARTNAMESi

l. Teklif edilen setler ve cihaz, T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr'na (TITUBB)

kayrth ve T.C. Sallrk Bakanlrlr taraftndan onaylr olmaltdtr'

2. Malzemeyi teklif eden firma; iiretici. ithalatgr veya bayi olarak TITUBB',da kayttlt olmalr ve

kayrtlr oldupuna dair belge teklifle birlikte verilmelidir.

3. Cihazlar. tiniteye firma taraflndan kurulmalt. hastane giig kayna[rnrn yetersiz olacagl

durumlarda firma kesintisiz giig kaynaflnr saflamalrdrr.

4. cihazlarrn kurulurasr. yerleqtirihnes i, galrgntasr igin alt yapr de$igikligine gereksinim

duyulursa, soz konusu giderler firma tarafrndan iistlen ilmelidir.

5. cihazlar tinite iklim koSullaflnda (rsr, nem vb.) gahgabilmetidir. Hastane lsltma-soEutma vb.

sisteminin yetersiz kaldrf,r durumlarda firma gerekli donanrmr sallamaLdrr'

6. Cihaz kullanrm ve servis el kitapgrklarrnrn orijinalleri ve kullantctya yonelik olarak

hazrrlanmrg Tiirkge terciimeleri Ierilmelidir'

7. Firma, cihazlarrn gahtma egitimini, yetkili gtirevlileri tarafrndan verecektir. E[itim srrasrnda

harcanan set. sarf malzemeleri firma taraftndan sa[lanacaktrr. E[itim planr, hastane hizmetini

aksatmayacak gekilde, i.inite sorumlulan tarafindan yaprlacaktrr. Bu nedenle egitim gahgmalarr.

gahgma saatleri drqrnda ve tatil giinlerinde yapllabilir.

8. Efitim siiresi boyunca hastane rutin hizmeti aksamamah , iinitenin htz've hizmet kalitesinin

bozulmamasr igin gerekli sayrda ve egitim diizeyinde. yetkili elernanlartn galtgttrthnasl firrta

tarafrndan iistleni hnelidir.

9. Kurulmasr istenen sistemlerin demonstrasyonu talep edildifinde, firma bunu iistlenecektir.

10. cihazlar, srizlegme yaprldrktan sonra en geg 30 giin igerisinde, tiniteye 9ah9rr gekilde

kurulmug olmahdrr.

I l. 'Ieklif edilen sistemler. her tiirlti i;9ilik ve imalat llatalaflna karqt fitmantn iicretsiz garaltisi

altrnda olmalrdrr .setler lcikosit filtreli olmalr. Bu durumu saflalnayan flrmalar verilecek set saylsr

kadar log 4 lokosir filtresi vermelidir. Firma setleri lokosit flltreli degilse firma lijkosit filtresi

vermeyi yazrlr olarak taahhiit etmelidir. Taahhut vermeyen firmalarrn teklifleri deferlendirmeye

alrnmayacakttr.

12. Cihazda kullanrlacak tiim sarf rnalzemeler. setlerin kullanrldr[r stire boyunca firma tarafrndan

sa[lanacakttr.

13. Firmalar ihale sonrasr Kan Merkezi Sorumlu ogretim uyeli$ine teslim edilmek izere cihaz

ve ba[lantrh iinitelerin kinlik kartlannr sunacaklardrr. Sijz konusu kimlik kartlnda; cihaztn adr,

modeli, seri nurnarasr. iiretim yrh ve periyodik bakrm tarihleri belirtilecektir'

rltomon
14. Periyodik bakrmlarrn takibi firmantn sorum lu lu[undadrr'



15. Arrzanrn bildirilmesinden sonra ilk 48 saat igerisinde arrza giderilmelidir, Bildirim zamant,

iinitenin firmaya faks ile durumu iletmesi ile baqlar. Firma faksr galrgmadl[lnda, telefonla

u lagrlamadrIrnda, iinitenin artzayt bildirme siireci yine gahqmaya baqlar'

16. Arrza, bildiriminden itibaren 48 saat igerisinde giderilmez ve artzalt cihaz yenisi ile

defigtirilmez ise, giin baprna ihale bedelinin Yof i kadar cezat l'gulamasrna gidilir'

17. Teknik bakrrna cihaza ait her tiir parqa ve sarfmalzemesi dahildir.

18. ihalede istenen her geqit ser. gereg. sarf malzemesinin teslim si.iresi siparigten itibaren otuz

takvim giiniidiir.

19. Setler. teklifverilen sistenr -c ihazlarrn orjinal seti olmalldtr.

20. Setlerin, malzemelerin prospektiisleri, gahqma prosediirleri verilmelidir'

21. Tum malzemeler, setlerin orijinal ambalajr, (koli igindeki her sete ait ambalaj) agrlmamr;

olacaktrr. TITUBB Etiketleri iizerinde yaprlan silinti. kazrntr ve sonradan ek yaptgtrrrnalar red

nedenid ir.

22. Scizlegme yrlr bitmig olsa da setler tiikenincele de[in cihazlar Kan Merkezi'nde btraktlacak ve

firmalarrn cihazrn gahgmasr, teknik bakrm vb. ttim konulardaki yiikiimliiliikleri devam edecektir.

23. Yrl igerisinde, kullanrm srrasrnda teknik arrza. bakrm-onartm gibi nedenlerden dolalr yapllan

harcamalar ve bozulan setler iinite tarafrndan belirtilecek ve stiz konusu miktarlar firma taraftndan

iicretsiz temin ed ilecektir.

24. Teklife grkrlan set. gere9, malzemelerden dmek istendiEinde, i.inite sorutnlularr tarafrndan

belirtilen. ihale deferlendirrne siirecini agmayacak zarnan dilimi igerisinde firma tirnekleri

getirrnelidir. Ornekler temin edilmez ise. ilgili teklif degerlend irme drgr kalacaktrr.

25. 2(iki) adet cihaz kurulacak, bu cihazlar karqrlLlrnda 1500 adet set altnacakttr.

B- TROMBOSiT TOPLAMA SETi $ARTNAMESi

l. Trombosit toplama setlenn TITLIBB kodlan ve belgeleri teklifle birlikte sunulnralrdrr.

2. Setler steril, tek kullanrmhk ve teslim tarihinde en az 2 ytl rniadh olmahdrr. Trombosit

siispansiyonunun optimumPH'da yalamaslna uygun yaprda ve olabildi[ince uzun sijre saklayabilecek

kapah sistem qeklinde [rtin saklama torbalart olmasr gerekmektedir.

3. Cihaz trombosit toplama iglemini tek veya 9ift damar yolLr ile yapabilmelidir'

4. Setlere uygun olan aferez cihaztna ba$rggrnrn kilo. boy. hematokrit ve trombosit sayrsl

girilerek yaprlan ba[rggtdan tek doz trou.rbosit toplama iglemi vanrnda. gift doz trombosit toplama

iglemi de 1'apabilmelid ir.

5. Setlerin kullanrldr!r ddnem boyunca tiniteye setlerin kullanrmrna uygun rizellikte en az(iki)

adet aferez cihazr kuru lacaktrr-

NEt;tm*
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6. Setlerle kurulan cihazlarrn kalibrasyonlarr gerekli dtinemlerde firma tarafindan iicretsiz olarak

yaprlmalr ve belgelend irilmelidir. Clihazlarda arrza olmasr durumunda en geq'18 saat iginde cihazlar

y'edeklenrne lid ir.

7. Cihaz ve setten kaynaklanan arrza nedenil le meydana gelen aksaklrklar sonttcu kullantlmavan

ve zayi olan setler firma tarafindan iicretsiz olarak de$igtirilecektir.

8. Yiiklenici firma tarafrndan cihazlarrn kullanrmr ile ilgili elitim verilecek ve egitim sonunda

kullanrcrlar sertifika laldrrr lacaktrr. Kurulan cihazlann kataloglarr ile birlikte a1'rrca I (bir)'er adet

TURKqE ve iNCiriZCE KULLANIM KLAVUZU re ilgili i5lemlerin IURKCE re iNCiLiZCt
prosediirleri veri lecektir.

9. Ciliazda iqlemle ilgili anhk delerlerin (inlet hrzr, sitratinliizyon hrzt ve orant, iglenen kan

hacmi. iiriin verimi (yield). vb.) 96zlemlenecefi. ba!r99r giivenlifiini saflayacak gekilde

monitorizasyon olmalrdtr.

10. Setlerin tiiketimleri miat siireleri igerinde gergekleqmediIinde. firma; setlerin lniatlartntn

dolmasrna 3 (iig) ay kala Kan Merkezi Sorumlu dgretim U.veli[inin ilgili kiqileri tarafrndan

bilgilendirildi[i takdirde istenilen rniktardaki trombosit toplama setlerini yeni miath setlerle

degi gtimekle ),iik ii ml ti d ii r.

Il. Setlerin iizerinde entegre l6kosit filtresi olmalrdtr, Setlerinin iizerinde entegre l6kosit filtresi

olmayan firmalar toplanan iiriin sayrsr kadar (double iiriinler de dahil) birime ltikosit filtresi (log-4)

vereceklerdir. Setlere entegre olmayan filtreler igin filtrenin tipi ve igerili ile ilgili Kan Merkezi

Sorumlu Ofretim Uyeli[inden u;gundur onay altnmaltdtr.

12. Kullanrcr bciliimler taral:ndan tespit edilen uygunsuzluklarrn (Uriinle ilgili iiretim hatasr, eksik

parga ve).a malzeme hatalan vs.) iirma.va iletilmesi durumunda yenisiyle defi9im 1'apmayr taahhiit

etmelidir.

13. Miadr dolmasr yaklagan iirtinlerde firma yenisiyle defiigim yapmayr taahhiit etmelidir.

14. 2(iki) adet cihaz kurulacak, bu cihazlar karSrlr[rnda 1500 adet set altnacakttr.

15. Ayhk kullanrm miktartna gtire hakedig raporu diizen lenecekr ir.

16. Kullantlan setlerin ihale bedelinin % 80'in altrnda kahnast durumunda f iiklenici firnia herhangi bir

hak talebinde bulunmavacaktrr.


