
Fiyalaı KDV Hariç olaıak verilmelidir. Malzemelefin Maıka§ı veya Özelliği mutlaka belinilmelidir.
UbB sorgulamasına göre en doşük 3 teklifbaz altnacakiır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifie belirtilecektir.
SUT kodu beliıtilmeyen tcklifl€r değe.lendirme dışı brakılacakttr^ Pakete dahil olup olmadlğı tekliftc beIirtilecektir.
sUT fiyattnl aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaknr. Ödemeler muayene kabul sonr&sı 1-3 Ay ardsındadır.

sGK Taİafindan UBB'den kaynaİla.an kesinıiler durumunda yukleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

buıunmayacakttr.
Teklifveren istekliler yukandaki tttm maddeleri şartsE kabul etmiş sayılacaknr.

T.c.
Harran Üniversitesi Araştlrma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00l72
Konu: Tek|if Mektubu
İşin Adl: KARDiYoLoJi SERViSİ _ 22 / F YILLIK MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Son TeklifTarihi: 06.03.20l8 SAAT l2:00

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulaına si§teminin ç|ktısı lcklif ile birlikle veriImelidir

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

s.No Mal / Hizmet Adl M ktarı Birimi Birim
Fiyat

!
Toplam

Fiyat
Tanlmlaylcl Firma ve

uBB
1 IcD wIR 5 ADET

2 WIR ICD SM YÜKÜ
YAPABİLEN

5 ADET

3 WIR ICD UYGUNSUZ ŞOK
AzALTıCI

)

]

5 ADET i

4 ICD ŞOK ELEKTRODU 15 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adİes: Ara§ı|rma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kampüso ŞANLıURFA
inibaı telefon: Tel.:0 (4|4r344 4165 Fats :0(4l4)3,1441 69



Genel hükümler

l_ Tekliflerin değerlendirilmesi malzeme başına teklif edilen fiyatlar üzerinden oluşan toplam

fiyat dikkate alınacak ve kısmi teklifler değertendirme dışı bırakılacaktır,

2_ ihalede teklif veren firmalar araslndan fiyat uygunluğu ve teknik şartnamede belirtilen

özetliklerin karşılanmasl göz önüne alınarak kullanılacak malzemelerin bütünlüğünün

sağlanması ve hastalar ile ilgili işlemlerin sağhklı uygulanabilmesi amacıyla için tüm

malzemeler tek firmadan temin edilecektir.

3_ Teklif verilmesi şartların tamamını kabul edildiğini gösterir ve taahhüt altına girildiğini

gösterir ve hiçbir surette teklifler geri çekilemez,

4_ İşlemler esnasında ihalede belirtilen tüm malzemeler kateter laboratuvarında

ve acil durumlarda gerekli tüm malzemeler kullanılabilinmelidir
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Hanan Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliğine

2OI7 Yılı kardiyoloji anjiografi laboratuvarında 47 adet intrakardiyak defibrilatör (lCD-

single/dual), 50 adet CRT-D ve 51 adet bradikardi pili (WI-R/DDD-R) implante edilmiştir, 22 F

ihale süresi Mart ayı başında bitecek olup yeni ihale istemi yapı lştl r.
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1_) sur Kodu KRı000- vvIR IcD TEKNiK şARTNAMEsİ
Cihaz VVIR, VVI ve VOO pacing modlarına programlanmalıdır.
Cihazın delivered enerjisi enaz35 J olmahdır.
Cihaz Ventriküler Fibrilasyonu (VF), Hızh Ventriküler Taşikardiyi (FVT) ve
ventrikiiler Taşikardiyi (vT) tanımalı ve her birini sonlandırmak için ayn ayn tedavi
fonksiyonlan bulurımalıdr.
Cihaz Hız|ı Ventriküler Taşikardiyi (FVT) ve Ventriküler Taşikardiyi (VT) önlemek
iizere BURST, Ramp, ve CV tedavilerine bağımsız olarak programlanmalıdır.
cihaz supraventriküler taşikardileri ayırt edebilmek için morfolojik kryaslamadan
farklı stabilite kriterlerine sahip olmalıdır.
cihaz supraventriküler taşikaıdileri ayırt edebilmek için morfolojik kıyaslamadan
farklı onset kriterlerine sahip olrnalıdır.
ICD antitaşikardik pacing programlamaya olanak tanrmalıdır.
Cihaz otomatik olarak R-Wave ölçmelidir.
şok sonrası pace paıametreleri, bradikardi pace parametrelerinden farkı olarak
programlanmalıdır.

l0. cihazın üerine; hastanın kişisel bilgileri, hikAyesi, implantasyon bilgileri, hastane ve
doktor bilgileri, cihaz ve elektrotlann bilgileri kayıt edilmelidir.

ll. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanhğı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasına (TiTUBB) kayıth ve "Sağlık Bakanlığı Taıafından onaylıdır'' ifadesi
olmalıdır. Ambalajı i,izerinde, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, üretim ve son
kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.

12. pacemaker implantasyon işlemleri esnasrnda batarya için hazırlanan cep işlemlerinde
kanama olmasr durumunda müdahale için tek kullanırnl* koterler firma tarafindan
temin edilecektir.

13. Teknik destek verecek eleman-lar (en az 2 kişinin) yeterli donanıma sahip olduklan.
sertifi ka ile belgelendirilmelidir.

14. Teknik destek için müraacatlar mobil telefon, fax veya elektronik posta ile
YaPılabilinmeli ve bu nedenle günün 24 saati ulaşılabilir telefon ve fax numarası ile a
mail adresi verilmelidir.

15. Teknik destek için üukanda belirtilen yollardan herhangi birine yapılan miiracaat
resmi sayılır ve bu iletişimi takiben en geç l2 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman
hastanede hazır bulunmalıdır.

16. pacemaker implantasyon günleri haftada en az iki giin olacak olup, bu günler klinik
tarafinda firmaya bildirilecektir. Firma adına teknik destek veren görevli kişi, haftanın
bu iki gi,inünde mesai saatleri olan, 08:30 ile 16:30 arasında hastanede hazır bulunmah
ve kliniğin pacemaker ile ilgili işlemleri tamamlandıktan sonra hastarreden
aynlacaktır.

17. pacemaker implantasyonu yapılmış olan haslalann kontrolleri firma tarafindan
randevu verilerek klinik tarafından belirtilen günlerde pacemaker implantasyon

kten sorumluişlemelerine engel yacak şekilde gerek duyulması d
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l8. pacemaker temin eden firm4 implantasyon, rutin kontrol ve acil durum|arda
çağnldığında en geç 12 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik servis
sağlamak i.izere yetişmiş eleman göndermelidir.

19. Pacemaker temin eden firma sözleşme
adet yıcı temin edecektir. Bu

tarihinden sonra en geç l ay içinde kliniğe l
programlayıcı sonraki dönemlerde de geri iade

edi
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2-) sur Kodu KR1002-IcD, wIR, Sıvı Yükü Veya Solunum Takitıi Yapabilen
Teknik Şartnamesi

l. Cihaz, VVIR, VVI ve VOO pacing modlarına programlanabilmelidir.
2. Cihaz Ventrikü|er Fibrilasyonu (VF), Hızh Ventriküler Taşikardiyi (FVT) ve

ventriküler Taşikardiyi (vT) tanımalı ve her birini sonlandırmak için ayrı ayrı terapi
fonksiyonları bulunmal ıdır.

3. Cihaz Hızh Ventriküler Taşikardiyi (FVT) ve Ventriküler Taşikardiyi (VT) önlemek
üzere BuRsT, Ramp ve cv tedavilerine bağımsız olarak programlanabilmelidir.

4. Cihazın uygulayacağı şokun polaritesi deği$irilebilir olmalıdır.
5. cihazda supraventriküler taşikardileri vF, FvT ve vT diskiriminasyonun ayrıntılı

yapabilmesi için Wavelet morfoloji Discrimination kiteri bulunmalıdır.
6- cihaz supraventriküler taşikardileri ayırt edebilmek için morfolojik kıyaslamadan

farklı stabilite ve onset kriterlerinede sahip olmalıdır.
7. Cihaz Otomatik olarak R-Wave ölçebilmelidir.
8. Hastaya verilen şokların azaltılması için vF tedavisi sırasında algılama sonrası şarj

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

9. Cihaz T-Wave oversensing'i ortadan kaldırabilmeye yaracak şekilde RV sensing
polaritesi True bipolar ve lntegrated Bipolar olarak programlanabilmelidir.

l0. cihaz hastanın stvl veya solunum takibi yapabilmeli ve gerektiğinde sesli uyarı
verebilmelidir.

ll. Cihazın alt hızı (Lower Rate) 41-140 ppm arasında ayarlanabi|melidir.
|2. Cihazın Single Chamber Hysteresis öze|liği olmalıdır.
13. Cihazın üzerine; hastanın kişisel bi|gi|eri, hikAyesi, imp|antasyon bilgileri, hastane ve

doktor bilgileri, cihaz ve elektrotların biIgileri kayıt edilebiImelidir.
14. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasına (TıTUBB) kayıtlı ve "SağIık Bakanlığı Tarafından onaylıdır'' ifadesi
olmalıdır. Ambalajı üzerinde, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, üretim ve son
kullanım tarihi, lot numarası bulunma|ıdır.

l5. pacemaker implantasyon işlemleri esnasında batarya için hazırlanan cep işlemlerinde
kanama olması durumunda müdahale için tek kullanımlık koterler firma tarafından
temin edilecektir.

16. Teknik destek verecek elemanlar (en az 2 kişinin) yeterli donanıma sahip otdukları,
sertifi ka ile beIgelendiri lmelidir.

17. Teknik destek için müraacatlar mobil telefon, fax veya elektronik posta ile
yapılabilinmeli ve bu nedenle günün 24 u laşı |
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l8. Teknik destek için yukarıda belirtilen yollardan herhangi birine yapıIan müracaat
resmi sayılır ve bu iletişimi takiben en geç 12 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman
hastanede hazır bulunmalıdır.

19, pacemaker implantasyon günleri haftada en az iki gün olacak olup, bu günler kIinik
tarafında firmaya bildirilecektir. Firma adına teknik destek veren görevli kişi, haftanın
bu iki gününde mesai saatleri olan, 08:00 ile l7:00 arasında hastanede hazır
bulunmalı ve kliniğin pacemaker ile ilgiIi işlemleri tamam|andıktan sonra hastaneden
ayrılacaktır.

20. pacemaker implantasyonu yapılmış olan hastaların kontrolleri firma tarafından
randevu verilerek klinik tarafından belirtilen günlerde pacemaker implantasyon
işlemelerine engel olmayacak şekilde gerek duyulnıası durumunda klinikten sorumlu
bir öğretim üyesi eşliğinde yapılacaktır.

21. 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 göndermelidir.

22. Pacem ln eden firma sözleşme tarihinden sonra en geç l ay içinde klin iğe l
ayıcı temin edecektir. Bu programlayıcı sonraki dönemlerde de gerl
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7_)sur Kottu KR1003 _ ICD, VvI& Uygunsuz Şok Azalhcı Özellikli/Erken Tanı Yapabilen Teknik

Şartnamesi

1. ICD VVI ve VOO modlanna programlanabilmelidir,

Z. Alt Hızı 40 - l50 arasında programlanabilmelidir,

3.Cihazgiiııılükempedansveintrinsicdalgaölçiımleriniyapabilmelivebunlangrafıkselolarak

gösterebilmelidi r . -

4.Cihazdaisteğebağlıikiadettaşikardi,biradetfibrilasyonbölgesiayarlanabilmeliyavaşVT

bölgesi diagııostik amaçlı kullanılabilmelidir,

5.CihazınVentrikiilerTaşikardileri,atrialtaşikardilerden,SVT,Sinüstaşikardisindenayırt

edebilmek için Onset ve Stabilite algoritmalanna sahip olmalıdır,

6. ICD uygunsuz şoklan azaltma özelliği olmalıdır,

7. cihaz vT tedavisi için Burst ve Ramp olarak programlanabilen antitaşikardik pacing özelliğine

sahip olmalıdır.

8 . Cihazın maksimum şok enerj isi e n az 35I olmahdır,

9. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Utusal Bilgi Bankasına

(TiTUBB)kayıtlıve..SağlıkBakaıılığıTarafindanonaylıdır,'ifadesiolmalıdır.Ambalajı

iizerinde,sterilizasyonşekli,sterilizasyontarihi,üetinrvesonkullanımtarihi.lotnumarası

bulunmahdır.

10.Pacemakerimplantasyonişlemleriesnasındabataıyaiçinhazrrlanancepişlemlerindekanama

olmasıdurumundamüdahaleiçintekkullanrmlıkkoterlerfirmatarafındanteminedilecektir.

1 1 . Teknik destek verecek elemanlar (en az 2 kişinin) yeterli donanrma sahip oldukları, sertifika ile

bel gelendirilmelidir.

12.Teknikdestekiçinmiıraacatlaİmobiltelefon,faxveyaelektronikpostaileyapılabilinmelivebu

nedenlegiiniin24saatiulaşılabilirtelefonvefaxnumar,ıslileamailadresiverilmelidir.

13.Teknikdestekiçinyukarıdabelirtilenyollardanherhangibirineyapılanmüracaatresmisayılırve

builetişimitakibenengeç12saatsonrayetkiliveyeterlibirelemanhastanedelıazır
bulunmalıdr.

14.Pacemakerimplantasyongiinlerihaftadaenazikigünolacakolup,bugiinlerkliniktarafinda

firmaya bildirilecektir. Firma adına teknik destek veren görevli kişi, haftanın bu iki gününde

mesai saatleri olan, 30 ile 16:30 arasında hastanedc haz

dıktan soırra hastaneden ayrıilgili işl

§

t
ç

ır bulunmalı ve kliniğin pacemakeı ile

0
.\Ö'

ı\'



1 5. Pacemaker implantasyonu yapılmış olan hastaların kontrolleri frrma tarafından randevu verilerek

klinik tarafindan belirtilen giiııılerde pacemaker implantasyon işlemelerine engel olmayacak

şekilde gerek duyulması durumunda klinikten sorumlu bir öğetirn üyesi eşliğinde yapılacaktlr,

16. pacemaker temin eden firma, implantasyon, rutin kontrol ve acil durumlarda çağrıldığında en

geç12saatiçindehastanedebulunmakkaydıylateknikservissağlamaküzereyetişmişeleman

göndermelidir.

17. Pacemaker temin eden firma sözleşme tarihinden sonra en geç 1 ay iÇinde kliniğe 1 adet

programlayıcı temin edecektir. Bu programlayıcı sorıraki dönemlerde de geri iade

edi
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q-) SUT Kodu: KR l022- ICD Şok rlettrodu Teknik Şartnamesi

l. Elekrrod Quadripolar, AktifFixasyon (helix) ve pasifseçeneği olmalıdır.
2. Elektrodun farklı uzunluk seçenekleri olmahdir

3. Elektrod Çift Coil'li olmalıdir

4. Elektrodun konnektör materyali MP35N coil yapıya sahip olmalıdır.
5. Elektrodun insulator yüzeyi Slikon yapıda olmalıdır.

6. Elektrodun dış yüzeyi Polyurethane kaplı olmalıdır.

7. Elektrodun sensing configurasyonu bipolar şeklinde olmalıdır.

8. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgılamalıdır.

9. Elektrodun gövde ve tip çapı en fazla 8.6 Fr (2.8 mm) olmalıdir.

l0. Verilen lead kadar malzenrel,e uyumlu introducer verilmelidir.

ll. Teklifedilen malzeme TiTuB kaydı bulunur ve sağlık bakanhğınca onaylı olmalıdır.
l2. Ventriküler lead için batarya ile beraber teklif alınacaktır. Ventriküler lead bataıya için

fiyat veren firmalar içerisinde uygun görülen sonucu ihaleyi kazanan firmadan

_^ds$)edilecektir
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