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Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin Markasr veya Ozellili mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamastna gOre en diigiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler deterlendirme drgr blrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadllr teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatml agan teklifler delerlendirme drgr brrakllacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrasl I -3 Ay arasrndadrr.
SGK Tarafrndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye Odeme yaprlmayacak ve yuklenici higbir hak talebinde
bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukandaki flim maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.

Son Teklif Tarihi: !\. O ?.20 t+

*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.
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1-\ Sut Kodu KRl148- Koroner Enjektiir, KRll4g-Manifolt, Ve KR2062- Baflantr Seti,
Opak Madde igin, Valfli, qift Hath, Tek Qrkrqh (Anjiyografik Kiti) Teknik $artnamesi

1. Anjiyografi sisteminin kullanrmlna uygun nitelikte olmahdrr.

2. Koroner enjektor ve manifolt, hava kabarcrklarlrun ya da srvr akrqmm kolayhkla

gdzlenebildi[i geffaf ve ytiksek basmca dayanrkh malzemeden imal edilmig olmahdrr.

3. Koroner enjektdrtin ug krsmr rotating adaptOrlti olmah ve en az 10 cc lik opak

depolayan ve tek elle kullanrma uygun enjektdrii olmahdrr.

4. Manifolt iizerinde bulunan musluklar kolayhkla dcinebilmelidir.

5. Koroner enjektor, manifolt ile baplantr seti, opak madde igin, valfli, gift hath, tek grkrqh

(anjiyografik kiti) birlikte olmahdrr.

6. Opak verme enjekt<lni (Koroner Enjektdr), manifolt ile basrng ve opak verme yolu

birbiriyle uyumlu olmah ve hepsi dcinerek kilitlenmeli ve hava kagaprna kargr tam bir

uyum igerisinde olmahdrr.

7. Uluslararasr kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmahdrr.

8. Uriinler orijinal ve steril ambalajrnda teslim edilecek olup ambalajlar tizerinde

sterilizasyon tarihi ve ydntemi ile son kullanma tarihi belirtilmig olmahdrr.

9.Kullamm srasmda tiretim hatasr oldupu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafindan bir tutanak tutulup firmaya srizlii bildirilecek ve firma tarafindan iicretsiz

yenisi ile degigtirilecektir.

10. ihaleden cince numune teslim etmeyen teklifler ihale drgr brrakrlacaktrr

11. ihaleden once I adet numune bdltime teslim edilecek, ihale sonrasr b<iliim tarafindan

kullanrm stiresinde de[erlendirilecek, kullanrlan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme defierlendirme drgr brrakrlacaktrr.

12. ihale sonucunda iiriin temini 10 ig giinii ii gegmemelidir.
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ir) i"a.flatiir (Inflation Device) Teknik gartnamesi

1- Gciriilebilir geffaf enjektdr haznesi, basrng skalasr ve pistonu olmah.

2- En az 20 cc stvt alabilmeli ve 30 atm basrng skalah maometreye sahip olmahdrr.

3- Ergonamik dizayna sahip sol veya sa[ elle rahathkla maniptile edilebilmedir.

4- Hrzh qiqirme kolay ve hrzh kilitleme ya da kiliti g<izmeye yuksek basrnglarda dahi

hrzlr basrng azaltmaya elveriqli olmahdrr.

5- Mantiel ve kilitli konumlarda kullanrlabilmeli.

6' Bastnca dayanrkh uzatma kablosu ve steril pakette an az 30 atm basrnca dayanrkh

iigli.i muslu[u bulunmahdrr.

7- Steril orijinal ambalajrnda olmahdrr.

8- Son kullanrm siiresi en az2 yrl olmahdrr.

9- ihaleye sunulan katater tiretici firmamn en son tiretilen iirtinti olmahdrr

10- Malzeme steril ve orijinal ambalajrnda teslim edilmelidir.

11-Uluslararasr kalite belgelerindenenazbirine ( CE - FDA ) sahip olmahdrr.

l2- Uri.inler en az2 (iki) yrl miatla teslim edilecek ve ambalajlar iizerinde sterilizasyon

tarihi ve yrintemi ile son kullanma tarihi belirtilmig olmahdrr.

13- Kullanrm strastnda tiretim hatasr oldu[u saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sozlii bildirilecek ve firma
tarafindan ticretsiz yenisi ile de$igtirilecektir.

14- ihaleden once numune teslim etmeyen teklifler ihale drqr brrakrlacaktrr

15- ihaleden 6nce 1 adet numune bciliime teslim edilecek, ihale sonrasr boltim

tarafindan kullanrm siiresinde de[erlendirilecek, kullamlan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme deferlendirme drgr brrakrlacaktrr.

16- ihale sonucunda iiriin temini 10 iq giiniinii gegmemelidir.
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2016 Yrhnda genel ihale ile ve sonraslnda ig artrmr ile istenen anijografi i.initesinde kullanrlan
malzemelerden "manifold ve indeflatcir" malzemelerin miktarlarr azalmrs olup, yaklagrk
olarak I ayhk stireden daha krsa stirede bitecektir. ihale stireci uzatrldr[rndan dolayr bu
malzemelerin do[rudan temin ile istenmesi gerekmektedir. Bilgilerinize saygrlanmrzla arz
olunur.
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