
T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sırı No: 00l l l
Konu: Teklif Mehubu
İşin Adı: KARDİYoLoJİ SERViSİ - 22F ylLL|K MALZEME ALrMl
Fiş Kodu :

Fiyalaı KDV Haıiç olarak verilmelidir. Matzemelerin Maıkası veya Özeltiği mutlaka belinilmelidir.
UBB sorgulamasına görc ğn dti$rk 3 teklif baz alınacalır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte beıirtilecektir,
sUT kodu bcliniımcyen lekliİıer değcrlendirme dışı brakılacakıır. Pakete dahil olup olmadığt teklifte beli.tilecektir.
SUT fiyatınt §an tckliflcr değcrlcndirme dışı bırakıtacakıır. Ödemeler muayene kabul sonra-§ı t-3 Ay araslndadlr.
SGK Taıafından UBB'den kaynaklanan kesinti|er durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yük|enici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktlr.
Teklifveren isıekIiler yukaıtdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktlr.

Son Teklif Tarihi: l9.02.20l8

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikıe SGK so.gulama si§teminin çıkıısı ıcklif ilc birlikte veriimelidir
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İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgileı yukarıda bildirilmişıir.

s.No Mal / Hizmet Adl M ikta rı Birami Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

1 TRANSKATETER AORTIK
KAPAK SELF D(PANDABLE SET
(Balon sheat, delivery sistem
dahjl)

20 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Aİaştlma ve Uytulama Hasıanesi osmarıbey Kampiısü ŞANLIURFA
lrtibat te|.fon i Tel.: 0(4l4)3444165 Faks :0(4ı4)34441 69

]



SUT KoDU:|(R2022 TRANsKATETER AoRTiK KAPAK sEtF EXPANDABLE sET TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Aortik Bioprotez ciddi aortik kapak stenozu bulunan hastalarda perkütan girışim yöntemle
transkateter aortik kapak replasmanı yapmak için kullanılmalıdır.

2. Aortik kapak ve tek kullanlmllk taşlma sistemi olmak üzere iki bileşenden oluşmalıdır.
3. Transfemoral seçeneği bulunmalıdır.
4. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.
5. Biyolojik perikartdan oluşan kapak, aortik annulus içinde tutunmasını sağlayan, self-

expandable nitinol stent üzerine suturlanmış olmalıdır.
6. stentin iç Ve dlş yüzeyine suturlanmış biyolojik perikartdan oluşan etek yardlm|yla

paravalvular sızıntıyı engellemelidir.
7. Tedarikçi firma ürün portföyündeki en son jenerasyon kapak setini vermeyi taahhüt

etmelidirAsendan aortaya bioprotezin yerleştirme aşamasında kaymayı engelleyici
stabilizasyon arkları bulunma|ıdır.

8. Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır
9. sterilizasyon tarihinden itibaren en az 12 ay miadll olmalıdır.
10. Transkateter Aort Kapak self-Expandable ile birlikte taşlma sistemi, yükleme sistemi , balon

ve introducer sheath bedelsiz olarak verilecektir.
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