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SİSTEM SETİ ÇİFTBAŞLI ENJEKTÖR İÇİN (MULTİSLİCE
BT)
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MİSSOURİ MODEL
OTOMATİK ENJEKTÖR
İÇİN

Miktarı

Birimi

25,00

ADET

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

NOT:TEKNİK ŞARTNAMELER SATINALMADAN TEMİN EDİLEBİLİR.
AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ
SAYILACAKTIR.
1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine
teslim edilecektir.
3.Firma teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat,
markası,imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.
4.Fiyatlar KDV siz olarak verilecektir.
5.firmaların asıl teklifleri kapalı zarf içinde,dosya numarası ve bölümü yazmış şekilde
vermeleri mecburidir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
6.Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
7.Firmaların tekliflerinde UBB çıktıları ve bayiilik belgeleri bulundurmaları mecburidir.
8.T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Bilgi Kayıt sistemine kayıtlı olmayan veya kodu doğru
verilmeyen barkod numaraları nedeniyle, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesi üzerinden yapılacak kontrollerde kullanılan
malzemelere ilişkin alım tarihi/ameliyat tarihi/fatura tarihinde UBB kaydı, Sağlık Bakanlığı onayı, SGK onayı,
üretici/ithalatçı ile bayilik kaydı, EC/CE sertifika geçerliliği olmadığı için SGK tarafından hastanemize kesinti uygulanması
halinde, oluşacak kurum zararkonu malzeme faturasyükleniciye ödenmeyecek olup, faturankesintiden önce ödenmesi
halinde ise yüklenicinin dialacaklartahsil edilcektir.
9,Malzeme tesliminde her malzeme için, miktarı kadar yedek orjinal üretim barkodları(malzeme tanımlayıcı barkod) teslim
edilecektir.yedek olarak verilecek barkodlar, malzeme üzerindeki orjinal barkodun birebir aynısı olmak zorundadır.
10, Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
11,Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyurulara istinaden, geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi mazlemelerin
TİTUBB sisteminde Sağlık Bakanlığı (SB) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihde de MEDULA sisteminde tanımlı
olmasi , tanımlı sut koduyla eşleştirilmiş olması gerekmektedir.Bu nedenle MEDULA ve TİTUBB sisteminde uygun olmayan ve
tanımlama işlemi yapılmayan tıbbi malzeme teklifleri kabul edilmeyecektir.Alım/ihale/işlem tarihinde tanımlı olduğu halde sonraki
dönemlerde tanımlanan liste dışında kalması ve Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilememesi durumunda ilgili malzemelere ait
fatura bedeli yükleniciye/firmaya ödenmeyecektir.Fatura bedeli ödenmiş olsa bile alacaklarından tahsil edilecektir.
NOT:
1-FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE MALZEME UBB KODLARINI VE BAYİLİK BELGELERİNİ VERMELERİ MECBURİDİR.
2-FİRMALARIN TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SGK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI OLMASI ZORUNLUDUR.
3-UBB KODLARI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
4-UBB KODLARINDAN DOLAYI KURUMUMUZ ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA İLGİLİ FİRMAYA ÖDEME
YAPILMAYACAKTIR.
5-ÖDEMELER;DÖNER SERMAYE HESAPLARIMIZDAKİ NAKİT DURUMUNA GÖRE,MALİYE BAKANLIĞININ
BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÖDEME PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.

Sayfa 1

SİSTEM SETİ ÇİFTBAŞLI ENJEKTÖR İÇİN (MULTİSLİCE BT)
Uzatma çift başlı enjektör (Multislice BT için sistem seti) Teknik Şartnamesi
1. Sistem seti; 1 gün süresince kullanılabilecek kullan at özellikte, steril ambalajlarında ve 10'luk paketler halinde olmalıdır.
2. 2 adet kontrast madde ve 1 adet NaCI şişesinin pratik olarak orijinal şişeleriyle kullanılabilmesi için sistem setinin üzerine toplam
3 adet koruyucu başlıkları ile birlikte iğne uçlu aparatları bulunmalıdır.
3. Sistem setinin üzerinde partiküllerin sistemden hastaya ulaşmasını engelleyebilen 17 µm çapındaki partikülleri tutabilen toz
partikül filtresi bulunmalıdır.
4. Sistem seti üzerinde hasta damar yolundaki basınç seviyesini sürekli takip eden entegre basınç kontrol ünitesi bulunmalıdır.
5. Basınç değişikliklerine ve yüksek basınca karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Kontrast madde kullanımı için uygun olmalıdır.
7. Pyrogen (pirojen) ve latex (lateks) den muaf olmalıdır.
8. Sistem setlerinin uçlarındaki bağlantı noktaları luer-lock adaptör uyumlu olmalıdır ve uçlarda koruyucu başlıklar bulunmalıdır.
9. Sistem setleri minimum 16 basınca dayanıklı olmalıdır
10. Sistem setleri CE Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı ve üzerlerinde CE standardına uygun olduğunu
gösteren işaret bulunmalıdır.
11. Sistem setleri kurumumuzda kullanılmakta olan "ulrich" marka otomatik enjektör cihazına uyumlu setlerden olmalıdır.

*** İstekler veya istekli olabilcekler mail adreslerini idaremize bildirmeleri durumunda tüm doğrudan temin satın alma
ilanları mail adereslerine gönderilecektir.
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