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Konu: Teklif Mektubu
İşİn Adı: KARDffoLoJİ_STENT,KoRoNE&BALoNA MoNTE EDİLMİş İLAÇ SALIMMLı
Fiş Kodu :
Fiyalaf KDV Haıiç olaıak verilmelidir. Malzemclcrin Maıkası veya Özelliği mullata belinilmelidir.
UBB §orgulama§na göre en düş{ık 3 teklif baz alınacakttr. sGK Ödcnir/Ödcımez teklifte b€linilccekıi..
sUT kodu b€lirtilmeyen tckliflğr değcrlcndirme dışı bırakılacakıı.. Pakete dahil olup olmadığ tckline b€Iirtiletcktir.
SUT fiyatırıı aş8n teklifler değerlendirme dışı bırakılacaknr. Ödemeler muayenc kabul sorası l -3 Ay arasındadır.
sGK Tarafından UBB'dcn kaynaklanaı kesintiler durumunda yükleniciye ödemc yaptlmayaçak ve yüklenici hiçbir hak ıalebinde
bulunmayacakttr.

Teklifveren istekliler yukandaki tiıın maddclcri şaıtsız kabul enniş sayılacaktır.

3 _ oı.,.

Son Tektif

Tırihi: l

s.No

Maı / Hızmet Adl

ı

sTENT, KoRoNER, BALoNA
MoNTE EDİt_ı4İş it Aç

^

ot y
ıl ikta rl
ı15

Birimi

Birim
Fiyat

Topıam
Fiyat

Tanımlayıcı Farma ve
uBB

ADET

sAuNIMu(EVERotİMUs)

Genel
Toplam(KDV
Haric):

*Tanımlaylcı firma bilgisi olmalı ve ıcklifilc birlikte SGK sorgulama sisteminin çlktıst toklifilc birlille verilmelidiı.

İdare No : 63760.38.32.o0.01.330
ldare Adı : Hanan Üniversitesi Aıaştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler 1ukarıda bildirilmiştir.
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KRl l5l-Everolimus

İtaç Kaplı Koroner Stent Teknik Şartnamesi

Koroner arteı stentlemesine uygun yaplda olınalıdır.

2- Stent yan dal geçişlerine uygun olmahdır.
3- stent, balon kateter tizerine ytildenmiş ve direkt

stent uygulamalanna olanak

vermelidir.

4-

stent kalsifik ve tortuyoz lezyon geçişleri için güçlü radiyal force ve flexibiliteye
sahip olmalı ayrıca balon iizerinden sıynlmamalıdır.

5- Stent ilzerine ytiklenen ilaç everolimus olmalıdır.
6- stentin materyali kobalt-krom olmahdır ve tüpten lazer kesim

yöntemiyle

hazırlanmış olmalıdır,

7_

Stent

8-

Taşıma sistemi balonu seıni-kompliyant olmalıdır.

MR açısından güvenilir olmalıdır.

9_ stent taşıma sistemi 0.014'' klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
10- Stent

açıldığnda düşiik low recoil oranna sahip olmalıdır..

ll-Stent iletim sisteminin proximal

şaft çapı en faz|a 2.0

F,distal şaft çapı enfazla2.7

F olmalıdır.

l2- Stentin strat kalınlığı 0.0032'''den fazla olmamalıdır.
13- stentin tizerine krimp

edildiği balon yüksek basınca dayanıklı olmah ve minimum

patlama basıncı l6 atm'den düşiik olmamalıdır.
14- Stentin kateter tipi Rapid Exchange olmahdır.
15-

Teklif edilen stentin polimeriyle bir

büti.in olarak çok

merkezli 5 yıldan düa uzun

sure takipli 500'den fazla ha§ayı içeren klinik sonuçlanru gösteren
çalrşması
olmalıdır.
16-

stentin en az dokuz aylık sonuçlaında stent içi geç kayıp ( late loss) değerinin
0.20 mm ' nin altında olmahdır.

17- stent platformu,

ilacı ve polimeri bir bütiin olarak uzun dönem 2
hedeflezyona girişim oranı < % 10 olarak saptanmış olmalıdır.

18- Stent 5 F guiding kateter ile
19- Stentin lezyon geçiş

yllık

takibinde

kullanlabilmelidir.

profili 0.04l inç'den fazla olmamalıdır.

20- Stentin çap o|ank 2.25 mm ve i.Zerinde
çeşitli seçenekleri olmalıdır.
21- stent büttın çapıar

için çeşitli uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır ve a)mca

33mm, 38 mm seçenekleri olmalıdır.
22- İletim sisteminin iizerinde 2 adet radyoopak

bulunmal

23- Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.

24- son kullanım siaesi en az 2

yıl olmalıdır ve uluslararası kalite belgelerinden

birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
25-

en az

Ürtınler en az 2 (iki) yıl miatla steri] ve orijinal
ambalajında teslim edilmelidir.
Ambalajlar iizerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi
ile son kullanma tarihi
belirtilmiş olmahdır.

26-kuIlanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan
malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya
sözlü bildirilecek ve firma
tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

27- Bölüm tarafindan daha önce kullanılan
ve çeşitli sıkıntılara

olan iin-inler alınmayacaktır.

28- İhaleden önce

29- ihaleden

yol açttğı tespit edilmiş

numune teslim etmeyen tek|ifler ihale dışı
bırakıtacaktır

önce

l

adet numırne böliime teslim edilecek, ihale soıırası
böliim

tarafından kullanım siiresinde değerlendirilecek,
kullanılan malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
3O-

İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.

