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Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Haıiç olarak verilmelidir. MalzçmeIerin Markası veya ÖzeIliği mutlalü belirlilmelidir.
UBB sorgulamaslna göre en düşük 3 teklifbaz alınaçaktır. sGK Ödenir/Ödenmez teklifte belinilccektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler dğğerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığ reklifte belinilecektir.
sUT fiyatınl aşan teklifler değerlendirme dışı bırakı lacaknr, Ödemeler mua) ene kabul sonrası l -3 Ay arasındadlr-
SCK Taıafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda 1,iikleniciye ödeme yapılma!,acak ı,e yüklcnici hiçbir hak talcbindc
bulunmayacaltır.
Teklifveren istekliler yukafldaki tüm maddeleri şaİtsız kabul etmiş sayııacaİtlr.

son Teklif Tarihi: l9.02.20ıE

}Tanımlayıcı firma bilgisi olmall ve teklifile birlikte sGK sorgulama sisteminin çlkıısl teklifile birlikle verilmelidir

s.No Mal / Hizmet Adl M kta rl Birimi Birim
Fiyat I

Toplam
FiYat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 tcD DDDR 20 ADET

2 IcD, DDDR, 20 ADET
PACING AZALTICI ÖZELÜKLi
ALGoRiTMASI oLAN, sıVI
YÜKÜ VEYA SOLUNUM TAKİBi
YAP

3 ıcD, DDDR, VENTRİKOLER
PACING AZALTICI ÖZELLiKÜ
ALGoRıTMASI ol"AN,
UYGUNSUZ ŞOK
AZALİIO/ERKEN TAN!

20 ADET

4 ATRİYAI LEAD ( AKrİF-PAsiF)
(ELEKTRoD, ATRiAL (AKTİF-
PASİF FİXASYON)

50 ADET

5 ICD ŞOK ELEKTRODU 
:

50 ADET

Genel i

Toplam(KDV ]

: Haric): ,

Adres| fuaşttrma ve Uygülama Hastanesi osmanbey Kamposü ŞANLIURFA

I

I

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Haslanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.



Genel hükümler

l- Tekliflerin değerlendirilmesi malzeme başına teklif edilen fiyatlar üzerinden oluşan toplam

fiyat dikkate alınacak ve kısmi teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2- İhalede teklif veren firmalar arasından fiyat uygunluğu ve teknik şartnamede belirtilen

öze|liklerin karşılanması göz önüne alınarak kullanılacak malzemelerin bütiinlüğünün

sağlanması ve hastalar ite ilgili işlemlerin sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla için tüm

malzemeler tek firmadan temin edilecektir.

3- Teklif verilmesi şartların tamamünı kabul edildiğini gösterir ve taahhüt altına girildiğini

gösterir ve hiçbir sureffe teklifler geri çekilemez.

4- İşlemler esnasında ihalede belirtilen tüm malzemeler kateter laboratuvarında

bulund meli ve acil durumlarda gerekli tüm malzemeler kullanılabilinmelidir,
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SUT Kodu: KRIOOS-ICD, DDDR, Ventriküler Paiıng Azaltıcı Özellikli Algoritması
Olan, Sıvı Yükü Veya Solunum Takibi Yapabilen Teknik Şartnamesi

l. Cihaz DDDR, DDD, VVIR, WI, DOO ve VOO pacing modlarına
programlanabilmelidir.

2, Cihazın delivered enerjisi en az 35 J (stored 39 ) olmalıdır.
3, Cihaz VF, FVT, VT, SVTNST, AFib/Aflutter, Sinus Tachycardia ve Mode Switch

Episodes sayılarını, sense ve pace oranlarını, single pvcs ve runs of pvcs sayıIarını
hafızasında tutabi lmelidir.

4. Cihaz Ventriküler Fibrilasyonu (VF), Hızlı Ventriküler Taşikardiyi (FVT) ve
ventriküler Taşikardiyi (vT) tanımalı ve her birini sonlandırmak için ayrı ayrı terapi
fonksiyonları bulunmalıdır.

5. Cihaz Hızlı Ventriküler Taşikardiyi (FVT) ve Ventriküler Taşikardiyi (VT) ön|emek
üzere BURST, Ramp ve CV tedavilerine altı ayrı terapide bağımsız olarak
programlanabilmelidir.

6. Cihaz Otomatik olarak R-Wave ölçebiImelidir.
7. Haslaya verilen şokların azaltılması için vF tedavisi sırasında algılama sonrası şarj

olurken fibrilasyonu sonlandırmak için cihaz ATp yapabilmelidir. Bu özelIik şarjdan
önce ve şarj sırasında ATP verecek şekilde programIanabilmelidir.

8. cihaz T-wave oversensing'i ortadan kaldırabilmeye yaracak şekilde Rv sensing
polaritesi bipolar olarak programlanabilmelidir.

9. Cihaz ayarlanan zamandan daha uzun süren Atriyal Taşikardileri (AT) önlemek üzere
Burst ve cv tedavilerine üç ayrı terapi de bağımsız olarak programlanabitmelidir.

10. Cihaz Ventricular Rate Histogram During AT/AF histogramını hafızasında
tutabilmelidir.

1l. Cihazın PMT özelliği olmalıdır.
12- cihazın üzerine; hastanın kişisel bilgileri, hikdyesi, implantasyon bilgileri, hastane ve

doktor biigileri, cihaz ve elektrotların bilgileri kayıt edilebilmelidir.
13. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığı Tarafından onay|ıdır'' ifadesi
olmalıdır. Ambalajı üzerinde, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, üretim ve son
kullanım tarihi, lot numarast bulunmalıdır.

14. pacemaker implantasyon işlemleri esnasında batarya için hazırlanan cep işlemlerinde
kanama olması durumunda müdahale için tek kullanımlık koterler firma tarafından
temin edilecekir.

15. Teknik destek verecek elemanlar (en az2 kişinin) yeterli donanıma sahip oIdukları,
sertifi ka ile belgelendirilmelidir.

16. Teknik destek için müraacatlar mobil telefon, fax veya elektroni posta ile
.yap ılabilinmeli ve bu nedenle günün 24 saati ulaşılabilir telefon ve fax
mail adresi veril
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17, Teknik destek için yukarıda belirtilen yollardan herhangi birine yapıIan müracaat
resmi sayılır ve bu iletişimi takiben en geç l2 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman
hastanede hazır bulunmal ıdır.

l8, pacemaker implantasyon günleri haftada en az iki gün olacak olup. bu günler klinik
tarafında firmaya bildiriIecektir. Firma adına teknik destek veren gorevli kişi, haftanın
bu iki gününde mesai saatleri olan, 08:30 ile l6:30 arasında hastanede hazır
bulunmalı ve kliniğin pacemaker iIe ilgili iş|emleri tamamlandıktan sonra hastaneden
ayrıIacaktır.

l9. pacemaker implantasyonu yapılmış olan hastaların kontrolleri firma taraflından
randevu verilerek klinik tarafından beli(ilen günierde pacemaker implantasyon
işlemelerine engel olmayacak şekilde gerek duyulması durumunda klinikten sorumlu
bir öğetim üyesi eşliğinde yapıIacaktır.

20. Pacemaker temin eden firma, implantasyon, rutin kontrol ve acil durumlarda
çağrıldığında en geç 12 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik servis
sağlamak üzere yetişmiş eleman göndeımelidir.

21. Pacemaker temin eden firma sözleşme tarihinden sonra en geç l ay içinde kliniğe l
adet
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z) SUT Koduı KR,,,8-ICD, DDDR, Ventriküler Paiıng Azaltıcı Özellikii Algoritması
Olan, Sıvı Yükü Veya Solunum Takibi Yapabilen ret,ll. Şartnamesi

l. Cihaz DDDR, DDD, VVIR.
programlanabilmeIidir.

VVI, DOO ve VOO pacing modlanna

6.

7.

2. Cihazın delivered enerjisi en az 35 J (stored 39 J) olmalıdır.
3, Cihaz VF, FVT, VT, SVT/NST, AFib/Aflutıer, Sinus Tachycardia ve Mode Switch

Episodes sayılarını, sense ve pace oranlarını, single pvcs ve runs ofpvcs sayıiarını
hafızasında tutabilmelidir.

4. Cihaz Ventriküler Fibrilasyonu (VF), Hızlı Ventriküler Taşikardiyi (FVT) veVentriküler Taşikardiyi (VT) tanımalı ve her birini sonlandırmak için ayrı ayrı terapi
fonksiyonları bulunmalıdır.

5, Cihaz Hızlı VentriküIer Taşikardiyi (FVT) ve Ventriküler Taşikardiyi (VT) önlemeküzere BURST, Ramp ve CV tedavilerine altı ayrı terapide bağıms ız olarak
programlanabilmel idir.
Cihazın uygulayacağı şokun poIaritesi değiştirilebilir olmalıdır.
Cihaz Atrial Fibrilasyonıı,/Atrial Flutter'ı, Sinus Taşikardisini ve diğer l : l Supraventriküler Taşikardileri tanıyıp, bu tür taşikardilere tedavi uygulamasını önleyen bir
sisteme sahip olmaIıdır.
Cihaz Supra VentriküIer Taşikardileri (SVT), Ventriküler Taşikardilerden (VT) ayın
edebilmek için VT Stabilizasyonu dikkate alan bir kitere sahip olmalıdır.
Cihaz Otomatik olarak R-Wave ölçebilmelidir.

l0, Hastaya verilen şokların azaltı|ması için vF tedavisi sırasında algılama sonrası şarjolurken fibrilasyonu sonlandırmak için cihaz ATp yapabilmelidir.-Bu ozellik şarjdanönce ve şarj sırasında ATP verecek şekilde programlanabiImeIidir.
1l, cihaz T-wave oversensing'i ortadan kaldırabilmeye yaracak şekilde Rv sensing

polaritesi bipolar olarak programlanabilmelidir.
12, Cihaz ayarlanan zamandan daha uzun süren Ariyal Taşikardileri (AT) önlemek üzere
_ _ 

Burst ve CV tedavi|erine üç ayrı terapide bağımsız olarak programlanabilmelidir.
13. Cihaz hastada sıvı veya solunum takibi yapabilmeli ve gerektiğinde sesli uyarı

verebilmelidir.
|4, cihaz ölçtüğü hastanın sıvı veya solunum takibi yapabilmeli ve gereğinde sesli

uyaranla uyarabilmelidir.
l5. Cihaz Ventricular Rate Histogram During AT/AF histogramını hafızasında

tutabiImelidir.
16, cihazın Av aralığı hastanın hızına bağlı olarak otomatik ayarlanabiImeIidir.
17. Cihazın PMT özelliği olmalıdır.

8.

9

l8. Cihazın üzerine; hastanın kişisel biIgiIeri, hikAyesi, implantasyon bilgileri, h
doktor bil z ve elektrotların bilgiIeri kayıt edilebilmelidir.
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19, Teklif edilen malzeme Sağ|ık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal BiIgiBankasına (TİTUBB) kayülı ve "Sağ|ık Bakanlıgı Tarafindan onaylıdır'' ifadesiolmalıdır. Ambalajı üzerinde, sterilizasyon şekIi, sĞrilizasyon tarihi, üreıim ve sonkullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
20, pacemaker implantasyon işlemleri esnasında batarya için hazırlanan cep işlemlerindekanama olması durumunda müdahale için tek kuılanımlık koterler firma tarafındantemin edilecektir.
2l, Teknik destek verecek elemaılar (en az2 kişinin) yeterli donanıma sahip oldukları,sertifi ka ile belgelendirilmelidir.
22, Teknik destek için müraacatlar mobil telefon, fax veya elektronik posta ile

YaPılabilinmeli ve bu nedenle günün 24 saati ulaşılabilir telefon ve fax numarası ile amail adresi verilmelidir.
23, Teknik destek için yukarıda belirtilen yollardan herhangi birine yapı|an müracaatresmi sayllır ve bu iletişimi takiben en geç l2 saat sonra yetkili ve yeterli bir elemanhastanede hazır bulunmalıdır.
24, pacemaker implantasyon günleri haftada en az iki gün olacak o|up, bu günler kliniktarafında firmaya biIdirilecektir. Firma adına teknik iestek veren görevli kişi, haftanınbu iki gününde mesai saat|eri olan. 08:30 ile l6:30 arasında hastanede hazırbulunmalı ve kliniğin pacemaker ile ilgili işlem'eri tamamlandıktan sonra hastanedenayrılacaktır.
25, pacemaker imp,antasyonu yapılmış olan hastaların kontrolleri firma tarafındanrandevu verilerek klinik İarafından belirtilen gün,erde pacemaker implantasyoniŞlemelerine engel olmayacak şekilde gerek duyri.a, dr.u.rndu klinikten sorumlubir öğetim üyesi eşliğinde yapılacaktır.
26, Pacemaker temin eden firma, iınplantasyon, rutin kontrol ve acil durum,arda

çağrıldığında en geç 12 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik servissağIamak üzere yetişmiş eleman göndermelidir.
27. Pacemaker temin eden firma sözleşme tarihi nden sonra en geç l ay içinde kliniğe ladet program I tcı temin edecektir. Bu programlayıcı sonraki dönem|erde deiade edi lr.
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3) sUT KODU KRt009 - Ventriküler Pacıng Azaltrcı Ve Uygunsuz Şok &altma Özellikli DDDRICD Defibrilatör Şartnamesi

1

2,

3,

4.

5.

ICD DDD(R), DD(R), VDD(R), VV(R), AAI(R) modlarına programlanabilmelidir.
Alt Hıa 40 - l50 arasında programlanabilmelidir.
Maksimum takip hızı 50 - l80 arasında programlanabilmelidir.
cihaz değişik morfolojilerdeki intrinsik aktiviteleri algılayabilmek için otomatik kazançkontrollü sense devresine sahip olmahdır.
Cihaz günliik empedans ve intrinsik dalga ölçİimlerini yapabilmeli ve bunları grafiksel olarakgösterebilmelidir.

6, cihazın ventriküler Taşikardileri. atrial taşikardilerden, svT, sinüs tEikardisinden ayırtedebilmek için Onset ve Stabilite aIgoritmalarına sahip olmalıdır.
7 ' cihaz vT tedavisi için Burst ve Ramp olarak programlanabilen antitaşikardik pacing özelliğinesahip olmalıdır.

l. Cihazın maksimum şok enerjisi en az 35J olmahdır-

'-,- 
cihaz kapasitör şarjı srrasrnda ve batarya örnrü biuiğinde sesli uyan verebiImelidir.10, Teklif edilen malzeme Sağlık Bakaniığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TiTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanhgı Taraindan onaylıdır" ifadesi olmalıdır. Ambalajı üzerinde,sterilizasyon Şekli, sterilizasyon taIihi, üretim ve son kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.11' . Pacemaker implantasyon işlemleri esnasrnda batarya için hazırlanan cep işlemlerinde kanamaolması durumunda müdahale için tek kullanımlık koterler firma tarafindan temin edilecektir.12' Teknik destek verecek elemanl ar (en az 2kişinin) yeterli donanıma sahip oidukları, sertifika ilebelgelendiri lmel idir.

13' Teknik destek için müraacatlaı mobil telefon, fax veya elektronik posta ile yapılabilinmeli vebu nedenle günün 24 saati ulaşılabilir telefon ve fax numarası ile a mail adresi verilmelidir.14' Teknik destek iÇin yukarıda belirtilen yollardan herhangi birine yapılan müracaat resmi sayılırve bu iletiŞimi takiben en geç 12 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman hasıanede hazırbulunmalıdır.

'u: 
Pacemaker imPlantasYon günleri haftada en az iki gün olacak olup. bu günler klinik tarafındafirmaYa bildirilecektir. Firma adına teknik destek veren görevli kişi, haftanın bu iki gününde mesaisaatleri olan, 08;30 ile 16:30 arasında hastanede hazır İulunmalı ve ktiniğin pacemaker i1e ilgiliişlemleri tamamlandıktan sorrra hastaneden aynlacaktır.16' 

. 
pacemaker implantasyonu yapılmış olan hastaların kontrolleri firma tarafından randevuverilerek klinik tarafından belirtilen günlerde pacemaker implantasyon işlemelerine enge|olmayacak şekilde gerek duyulması durumunda kıinikt.n sorumlu bir öğretim üyesi eşliğindeyapılacaktır.

17. Pacemaker temin eden firma, implantasyon, rutin kontrol ve acil durumlarda
geç 12 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik servis sağlamak üzere
göndermeiidir.

18. Pacemaker temin eden firma sözleşme tarihinden sonra en geç l ay i
progranrla
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Ç ) sur Kodu:KRl024- Aktif/Pasif Fiksasyon Steroid Salınımlı Atriyal Elektrod Teknik
Şartnamesi

l. Lead gövdesi 5-6 fr kalınlığında olmalıdır.

2. Aktif leadin helixi extandable ve steroid salgılamalıdır.
3. Lead izalasyonu silikon yapıda olmalıdır.

4. 45-58 cm arasrnda farklı lead uzunluklan bulunmalıdır.
5. Kendiliğinden j ve diiz style çeşitleri buluımaktadu.
6. Verilen lead adedi kadar uyumlu intra ducer sheat verilme]idir.

7. Ambalajı üzerinde CE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi. üretim ve son
kullanm tarihi, lot numarası bulunmalıdır.

8, Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bi|gi
Baııkasına (TİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığı Tarafından onaylıdır'' ifadesi
bu]unmahdır.

9, Atriyal ve ventriküler lead için batarya ile beraber teklif alınacaktır. Atriyal ve
Ventriküler l9ad, batarya için fiyat veren firmalar içerisinde uygun görülen I

kazanan firmadan temin edilecektir
\ ı

ql)

{r,

.\.. +o



< ) SUr Kodu: KR 1022- lcDŞok Elektrodu Teknik Şartnamesi
l. Elektrod Quadripolar, Aktif Fixasyon (helix) ve pasifseçeneği olmalıdır.
2. E|ektrodun farkh uzunluk seçenekleri olmalıdir
3. Elektrod Çift Coil'li olmatıdir
4. Elektrodun koıuıektöı materyali MP35N coil yapıya sahip olmalıdır.
5. Elektrodıın insulator yiizeyi Slikon yapıda olmalıdır.
6. Elektrodun dış yiizeyi Polyurethane kaplı olmalıdır.
7. Elektrodun sensing configurasyonu bipolar şeklinde olmalıdıı.
8. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgılamalıdır.
9. Elektrodun gövde ve tip çapı en fazla8.6 Fr (2.8 mm) olmalıdir.
l0. Verilen lead kadar malzemeye uyumlu introducer verilmelidir.
ll, Teklifedilen malzeme TiTuB kaydı bulunur ve sağhk bakanlığınca onaylı ol
12, ventriküler lead için batarya ile beraber teklif ahnacaktır. ventriküler |ead ba

fiyat veren firmalar içerisinde uygun göriilen teklif sonucu ihaleyi kazanan

malıdır.

tarya için

temin edi
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