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TEKLiF VERMEYE DAVET
(Do!rudan Temin)
MUdUr Yrd.

HEMOSTATIT URLTN, AKr$KAN,

TROMB|NLIIeN nZ 2000 ru TROMBiN
EREN) (OR 443s

ldari Sartlar:
l.Fiyatlar KDV Harig verileceklir.
2.verecetiniz fiyat idaremize teslim fiyatr (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
3.Piyasa Fiyat aragtrrma mektuplar 16.11.2017 I l:00:00 'a kadar kurumumuza ulaqtrnlmahdrr.
4.Marka ve Teslimat s0resi belirtilecekrir.
5'Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanrmlayrcl numara ve bayi tantmlayrcr numara
belirtilecektir.
Teklifl erde Vergi numarasr belirtilmesi zorunludur.

(YOZELL|) gun igerisinde yaprlacaktrr.
7. idaremiz teklifedilen fiyatlarrn neticesine g6re numune isteyebilir.
8. ldaremiz en dtiguk fiyatr kabul etmek zorunda olmaylp; malzeme segiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine g6re satl$
sonrasl himret ile
6.Odeme en geg 150

de delerlendirir.

ilgili kriterleri

9. Stok olmamasr, kogullartn sallanamamasr gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kage imzal donllglerin yaprlmasr piyasa
arattrrmasl yaprldrtrnrn belgelendirilmesi adrna oneme sahiptir.

l0.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik $artnameye uygun oldu[unu kabul etmig sayrlrr.

l1' Numune def,erlendirilmesi yaprlmayan durumlarda

muayene kabul agamasrnda matzemenin

deterlendirilir.

teknii

gartnameye

uygunlulu muayene kabul komisyonunca

2.Uygun gorulmeyen malzemelerin ahmr yaprlmayacaktrr.
l3.Hastane Y0netilicilitimiz ftrmanm teknik gartnameye uygun teklif vermemesinden dolayr higbir hukuki sorumlululu kabul
etmeyecektir.
l4.Tilrkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Bagkan Yardrmcrhprnrn 23.02.2016 tarih ve 19617613 iayh yazrsrna istinaden TITUBB
tlzerinden barkod egletirilmelerini yanhg,hatah yapan firmalara yanhg eglegtirmeden kaynaklanan dolacak zararlar rlcu edilecelftir.
l
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Hemostatik Jelatin Matriks 2500 ru Trombin ve sr[rr kollajeni igermelidir. Ttim
komponentleri steril olmahdr.
Urtin Domuz kaynakh olmamahdrr.
Urun 5ml hacminde olmahdr. ml'sinde 400 IU tinite plazma (insan) trombini
igermelidir.
UrtintinZSOO IU plazma (insan) Trombini igeren flakonu steril olma[drr.
Unin steril hazrlanmtg 5ml NaCl2 ve kuru toz halinde sr[rr kollajeniigermelidir.
Plazma (insan) kaynakh trombin solvent deterjan ve buharh rsr yd,ntemi ile sterilize
edilmig olmahdrr.

I

7. Umn

igerisindeki liyofilize Trombin ile Nacl soliisyonu ipnesiz mekanizma ile
karrqtrnhyor olmahdrr.
8. Jelatin kuru olmah, prehidrate olmamahdr.
9. Uriintin jelatin ve trombin bilegenleri do!rudan ambalajrndan steril masaya agrhp,igerik
tamamen steril sahada hazrrlanmahdrr.
10. Urtin, personel gtivenlifi agrsrndan, ipnesiz olmahdrr.
I l. Uriin, kanamamn her gegidinde etkili olup; szmtrdan figkrrmaya kadar olan ttim kanama
tiplerinde etkili olmahdr.Kanama kontroltinti 2dk iginde sa[lamahdrr.Bu bilgi iirtiniin
prospekti.istinde yer almahdrr.
12. urtintin trombin bileqeni jelatin tireticisi ile aym firmaya ait olmahdrr..
13. Urtin kan veya diler srvrlann havuz olugturdufiu yerlLrde ve kanama kayna[rrun derinde
kaldr[r durumlarda uygulanabilmelidir.
14. Urtiniin Beyin Cerrahisi'nde giivenle kullamldrlrm kamtlayan uluslararasr dergilerde
y_ayrnlanmrg klinik gahqmalan bulunmahdrr.
15. Urtiniin PubMed'de farkh merkezlerden yayrnlanmrg gok sayrda gahgmasr olmahdrr.
16. Urtintin farmakoekonomik etkinlilini gdsteren yayrnlanmrg garq-*iolmahdrr.
lZ. Urtin rslak ve aktif kanamah alanlara uygulanmalidrr.
18. Urununtin prhtrlaqma bozuklufiu, trombosit fonksiyon bozuklupu olan hastalar ve
heparinize hastalardaetkili olduguna dair bilimsel gahgmalan olmahdrr..
19. Urtin sert ve yumuqak dokulara uygulanabilmelidir.
20. Urtin uygulandrktan sonra prhtryr zedelemeden yrkanabilmelidir.
2 1 . Urtin, uygulama alarunda gewe doku lara zarar vermemelidir.
22.irunantbalajrnda ulagrlamayan alanlara uygulama kolayh[r sallayan 14 cm uzunlufunda
ve 180 derece bukiilebilir aplikator igermelidir.
23. Urtinlaparoskopik girigimler srrasrnda4lcm'lik aplikatdr ile uygulanabilme <)zellipine
sahip olmahdrr.
24. Uriinulaqrlamayan alanlara 8cm ve 10cm'lik e[imli aplikatdrlerileuygulanabilme
<izelli[ine satrip olmahdrr.
25. Urtin trombin gdzeltisiyle kangtrnldrktan soma 8 saate kadar kullamlabilir olmahdrr.
26. Uriin kiti igerisinde flakonlar, kangtrrma enjekt<irti ve uygulama enjektrlriimevcut
olmahdrr.
27.lJrin, viicut dokulanyla uyumlu olup, 6-8 hafta iginde rezorbe olmahdrr.
28. Urtin oda srcakh[rnda 25 Oc'de saklanmahdrr.
29. Urun OR4435 SUT kodu ile eglegtirilmip olmahdrr.
30. UrUn SUT kodu alan tammtndaki bilgiler ile teknik dzellikleri uyumlu olmahdrr.
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