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Sayi : 35277066-949
Konu : iLAQ SALINIMLI KORONER STENT ALIMI i§i
TEKLiF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaci olan a$agida cins ve miktan belirtilen malzemelerin/i§in alimi 4734 sayili kamu ihaleleri kanununun
22. m addesinin(d) bendi hukinune gore yapilacaklir.
A^agida cins ve miktan belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceginiz hususundaki teklif mektubunuzu cn ge? (
J3L/QZ/ 2022 ) gilnii saat I0:()0’a kadar Kiiis Devlet Hastanesi.dogrudan temin birimine gonderilmesini rica ederiin.
1.Satin almadan dogan turn masraflar saticiya aittir. KDV ise Mudurliigiimiize aittir.
2.Adi gegen i§ ign aynca nakliye, kargo, montaj vb. higbir iicret odenmeyecektir.
B.Firma uhdesinde kalan malzemeleri sipari§i takiben 5 i§ gunii igerisinde saat 08:30 lie 16:00 arasi Kills Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4.Mal/hizmet bedeli, teslimatm bitirilip muayene komisyonunca kabul edildigi tarihten itibaren il Saglik Mudurlugii Muhasebe Birimince 2022 mali yih
Doner Sermaye Biitgesinden biitge imkanlan dogrultusunda en geg -^ofYUzylrml)
'?erisinc)e bdenecektir.
5.Teklifiniz ka§eli ve imzah olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate almmayacaktir.
6.Teklifler genel yekiin teklif uzerinden degerlendirilecektir.
7.Teklif mektubunun yukanda belirtilen tarihte, mesai bitiminden once Satin Alma Birimimize kapah zarf igerisinde teslim edilmesi, edilememesi
adresine mail gonderilmesi ve daha sonra teklif
halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi
mektubunun aslimn gonderilmesini rica ederim.
S.Teklif veren firma biitiin bu 5artlan aynen kabul etmi§ sayilacaktir.
9.Sbz konusu Teklif mektubuna ve Teknik §artnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ula§abilirsiniz.
lO.Teknik §artname ektedir.
e-imzalidir.
Havva YUKSEK
iDARI MALI t§LER MUDUR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :
TEKLIFLER
Sira

Cinsi

1

ANJiOKORONER STENT iU\g SALINIMLI 3.00*19MM

Miktar

Birim

60

ADET

Birim Fiyat

Toplam Tutar

TOPLAM(KDV HARiC)

Kiiis Devlet Hastanesi

Kills Kazim Karabeku Mahallesi Abdullah GOL Bulvan No:2/l

Te!:0348 822 11 11-10 lODahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

e-posta kilisdevlethastanesi@gmail.com

Irt : MUSTAFA TOPAL

Bu beige, giivenli elektronik imza ile imzalanmi§tir.
Beige Dogrulama Kodu: bl53d65c-a59a-48f5-883c-l60ac2a810ac
Beige Dogrulama Adresi: https://wwvv.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

ill

iLAg SALINIMLIKORONER STENT TEKNIK OZELLIKLERi

1.
2.
3.
4.

Koroner artcr stentlemesine uygiin yapidadir.
Stent side branch ge^i^lerine uygundur.
Stent, balon kateter uzerine yiiklenmi? ve direk t stent uygulamalarina olanak vermektedir.
Stent kalsifik ve tortuyoz lezyon gegi^leri igiiv^i'^lii radiyal force ve flexibiliteyesahiptir aynca balon iizerinden
siynlmamaktadir.
5. Stentiizerinc yuklencn ila? limus tiirevi olan Everolimus’tur.
6. Stentin inateryali kobalt-kromdur ve tupten lazer kesimyontemiyle hazirlanmi^tir.
7. Stent MR apisindan gtivenlidir.
8. ila^dozu 10Gmg/cm2 dir. ilap salimnnnin tamami 120giindeolmaktadir.
9. Stentin polimeri Fluoiinated Copolymer yapidadir ve stentin polimeri stent trombozima yol agan ajanlann
yapi§masini engelleyen albumin ve bcnzeri molekiilleri kendi uzerine gekecek yapidadir.
10. Ta$ima sistemi balonu semi-kompliyantdir ve giri§ profilini du^tirecek §ekilde slim seal teknolojisine sahi]»ir.
11. Stent ta§ima sisteminin in ucu “Gergck Merkezli Ug” olup ozellikle tortuyozlezyonlarda gegi§ kolayhgi saglamak
igin proximali giiglendirilmi? dislali esnektir.
12. Stentin iizerine krimp edildigi balon yiiksekbasmca dayamkh olmasi igin PEBAX malzemeden Multi-layer
teknoloji ile uretilmigtir ve minimum patlama basinci 1 8 atm’dir.
13. Stent la§ima sistemi 0.014” klavuztel ile uyumludur.
14. Stent nominal basingla agildigmda 3.Ox 18 igin recoil % 4,4 dtir.
15. Stent iletim sisteminin proximal §aftgapi en fazla 2.2F, distal $aft gapi en fazla2.5F’ dir.
16. Stentin strut kalinhgi 0.0032”dir.
*
17. Stentin kateter tipi Rapid Exchangedir
18. Teklif edilen stentin polimeiiylebir biitiin olarak gok merkezli 5 yildan dahauzun sure takipli 500’den fazla
hastayi igeren kliniksonuglarnu gosteren galnjipasi vardir.
19. Stent platformu, ilaci ve polimeri bir biitiin olarak uzun donem 2 yillik takibinde hedeflezyona giri§im oram <%
10 olarak saptanmi?tir.
20. En az 4 yillik klinik gali$malara gore etkinlik ve gtivenilirlik agismdan ana koroner lezyonlarmda oliim, Ml ve
Stroke’da By-Pass’a gore non-inferiorily’i saglamaktadir.
21. CTO lezyonlarmda en az9 aylik randomize klinik gah§malara gore In-Segment geg lumenkaybien fazla (yj>2
mm, yeniden giri§im oram ise %4.0 vealtindadir.
,
22. Stent 5 F guiding kateter ile kullamlabilmelidir.
23. Stentin lezyon gegi? profili 0.0425 ing’dir
24. Giri? profile 0.017 ing’dir.
25. 2.0-.2.25mm gaplannda 8-12-15-18-23-28 mm uzunluklar, 2.5-2.75-3.0-3.5-4.0 mm,gaplarda 8-12-15-18-23-2833-38-48mm uzunluk segeneklcri mevcuttur.
• '
26. Ikili ilagkullanimi (DAPT) bir(l)ay endikasyonuvardir.
27. iletim sisteminin iizcrinde2 adet radyoopak plantlnyum iridyum marker bulunmaktadir.
28. Distal §afti hidrofiliktir.
29. Turkiyedekullamlan son jenerasyon iiuindiir.
30. Teklif edilen iiriinJercn az 12 ay miyadlidir ve steril orjinal ambalajindateslim edilmektedir.
31. StentTITUBB ve UTS Sislemine kayith ve Saghk Bakanligi tarafindan onayhdir.

