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İşin Adı
Konu
İstem No
Allm No

: Tranfuzyon Merkezi Malzeme Alımı
: Teklif Mektubu
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:00656

-FiyalaI KDV HaIiç olarak verilmelidir. Matzemelerin MaIkast veya Özetligi mudaka belirtilmelidir.
-LJiJB sorgulama§lna görc en düşük 3 tğklifbaz alınaçaktır. sGK Ödenir/Ödenmez tek|ifle belinilecektir.
_5tjT kod; beli(ilmeyen teklit'ler değerlendirme dlşı bırakılacalıır. Pakete dahi| olup olmadıF tekline belirtilecektir.
_sUT t,i} atlnt aşan reklifler değ€rlendirme dlş! b|rakllacaktır. Ödemcler muayene kabul sonrast 1-3 Ay aİasmdadır.
_SGK İaıat'ınİan UBB'den kaynaklanan ke5intiler durumunda yükleniciye ödemc yapılmayacak ve yüklcnici hiÇbir hak talcbinde

bulunmayacaktlr.
-SGK ödenirödenmez
-Pakete dahildir/dahil değildir
_Tanımtayıcı Firma bilgi;i olmalı ve teklifbirtikte sGK sorgulamam sisteminin çıkıısı teklifile birıikte verilmelidir.

-Teklifformunda belirtilmiş olan SUT Kodlan ve UBB Firma Tanımlayıq No eşlğşmclidir,

-Teklifvercn istckliIer yukarıdaki tüm maddelcİi şansız kabul etmiş sayılacahır.

-İdare No : 63760.3 8.32.00.01.330
-idare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir,

son Teklif Tarihi: \'} .§q , 1§l L-

+Tdnlmla) ıcl firma bilgisi olma|l ve teklif ile birlikte sck sorgulama si§teminin çıktısı teklif ilc birlikte vcrilmelidir

Tanımlayıcı Firma ve UBBToplamBirimMiktarl BirimiMal / Hizmet Adls.No

300AFEREzi ADET

Genel
Toplam(KDV

lhalc \1ail .\drcsi inılmiı6 conl

ŞANLlURFA 0 (4l4) 344 40 00
Adres: Aıaştımıa ve Uygulama Ha§taıesi osmanb€y Kamp0sil

Doğrudan Temin Mail : doırrudantemin,a-'harran.edu.ı.

İnib.ı teİefon : Te|.: 0 (4l4) 344 44,14 Faks :

Doğrudan T€min iletişiın:0 (414) 3444l 78

ihale iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0
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HARRAN üxivrnsirgsi rıp rarür,rnsi rnaxsrüzyoN uınRrnzi

isrBıvnx MALzEME isrnıBx ıvrixran

l- Aferez seti trombosit toplama için (tek damar çalışabilen) 300 adet

TRoMBosiT içİx lrınnz srri rrlcıtx ŞARTNAMESİ

l. Firma tarafından l adet cihaz aferez iinitesine kurulmahdır.
2. Cihaz|ar tek kol seti ile trombosit ve plazırıa toplayabilmeli ve cihazlar siirekli akım

yöntemi ile çalışmalıdr.
3. Cihaz üzerine monte edilıniş portatif hortum kapama klempi olmalıdır.
4. Cihazla elde edilen trombosit süspansiyonundaki lökosit sayısı lxl06'dan az

olmalıdır.Aferez i,initesinde kit kullanım siiresince firma tarafından kurulacak olan
cihazla elde edilen trombosit süsparısiyonun da en az 3.OxlOıl trombosit hücresi
toplayabilmelidir. Teklif edilen cihazlar işlemleri en faz|a 80 dakikada
tamamlayabilen, kolay taşınmaya uygun cihazlaı olmalıdr.

5. cihaz anzalannda 12 saat içerisinde teknik servis cihazm anzasma müdahale edecek
ve en geç 24 saat içerisinde anz^yl giderecektir. Anza giderilemediği durumlarda ilgili
firma ilgili işlemleri yapabilecek başka bir cihaz ya da set temin edilecektir.

6. cihaz, depolama ve set anzasından kaynaklanan set kayıpıan teklif veren firma
tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktn. Bunun için firma taahütrıame vermelidir.

7. Tektif veıen firma aferez seti içindeki tiim solı,isyonlan (ACDA, %0.09 Nacl, Ca
Ampul v.b.) eksiksiz teslim edecektir.

8. Cihaz vericinin güvenliği için aşağıdaki dedekıör ve göstergelere sahip olmalıdır.
9. setler steril ve orijinal ambalajlan içerisinde olmalıdırlar. Ambalajı bozuk olan setler

firma tarafindan sağlam setle ücretsiz olarak değiştirilecektir.
l0. Setler en az 2 yl miadlı olmalıdır. Son kullanrm tarihine 3 ay kalan setler firma

tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.
1 l. Uriin saklama torbalan trombositlerin 5 giin optimum PH'da yaşamasına uygun

yapıda olmahdır.
12. İhaleyi alan firma sarf malzemesi teslimatında en son nesil cihazlara uyan setlerden

teslim edeceğini ancak gerekliği durumlarda aferez ünitesinin ihtiyacına göre setlerden
istenilen tip ve sayıda ücretsiz olarak değiştirecektir.

13. İhaleyi alan firma Aferez Ünitesi çalışanlanna teslim edilen cihazlann kullanımıyla
ilgili gerekli eğitimleri verecektir.
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