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Hastanemiz tarafından 07/05/2019 tarihinde Saat:10:00'da yapılacak olan 2019 Yılı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 14 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi'nde;

İhale listemizin 5. kaleminin 4. maddesi; "Üzerinde en az 75 ml kapasiteli ICP
ölçümleri içinde kullanılabilecek damlalık bölümü olmalı ve bu bölüm mmHg ve mmH2O
olarak takip edilebilmelidir." şeklinde; 5. maddesi "Enfeksiyon ve örnekleme için
kendiliğinden kapanan latex bölüm içeren 600 ml ile 1000 ml arasında işaretli toplama
torbası olmalıdır." şeklinde; 6. maddesi "Sistemde kapatılabilir üç yollu yada dört yollu
musluk basınç takibi, BOS örneklemesi veya sıvı enjeksiyonu için 120 cm ile 150 cm arası
uzunlukta hasta bağlantısı olmalıdır." şeklinde; 7. maddesi; "Sistem ile birlikte 80 cm ile
100 cm arası radyoopak silikon lumbar kateter (iç çapı 0,7 mm ile 0,8 mm arası, dış çap 1,5
mm ile 1,7 mm arası ) ve 14 G boyutunda Touhy iğnesi verilmelidir." şeklinde, 8. maddesi;
"Sistemde monitörizasyon veya BOS toplama ekipmanına bağlantı için gerekli konnektör
ve aksamları bulunmaktadır." şeklinde değiştirilmiştir.

İhale Listemizin 6. kaleminin 4. maddesi; "Sistemin ventriküler kateter uzunluğu en
az 31 cm olmalı ve çapı da 8 F veya iç çapı 2,7 mm ile 3 mm arası olmalıdır." şeklinde, 7.
maddesi; "Drenaj torbası hacmi 600 ml ile 1000 ml arası olmalıdır." şeklinde, 10. maddesi;
"Sistemde sıvı akışının kolayca gözlenebileceği 75 ml ile 120 ml arası haznesi olan
damlama haznesi olmalı ve torba dolunca boşaltılabilmelidir." şeklinde, 13. maddesi;
"Torba alt kısmında sert malzemeden üretilmiş drenaj çıkışı olmalıdır." şeklinde
değiştirilmiştir.

Yukarıda yapılan değişiklikler nedeniyle, İdari Şartnamenin 13.3. maddesine istinaden
ihalemiz aynı saatte yapılmak üzere 16/05/2019 tarihine ertelenmiş ve İdari Şartnamenin
26.3. maddesinde yer alan Geçici Teminat Mektubunun geçerlilik tarihi 12/10/2019 olarak
değiştirilmiştir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
e-imzalıdır.

İhale Yetkilisi
Opr. Dr. Aziz A. SUREL
Koordinatör Başhekim
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