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ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

.
Sayı : 72300690-949
Konu : Zeyilname-1

ZEYİLNAME-1

Hastanemiz tarafından 28/07/2020 tarihinde Saat:10:00'da yapılması planlanan 2020
Yılı Kardiyoloji Kliniği 207 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesinde;

*İhale listemizin 9. kaleminin 8. maddesi, “ 9 F Sheat 10 veya 11 cm uzunluğunda
olacaktır.” şeklinde,

*İhale listemizin 10. kaleminin 8. maddesi, “10 F Sheat 10 veya 11 cm uzunluğunda
olacaktır.” şeklinde,

*İhale listemizin 11. kaleminin 8. maddesi, “11 F Sheat 10 veya 11 cm uzunluğunda
olacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

*İhale listemizin 94. kaleminin 4. maddesi, “Kateter 0,014 tel ile uyumlu olmalıdır.
Çift lümeni bulunmalıdır.” şeklinde, 5. maddesi, “ Kateter uç kalınlığı en fazla 1,5 F veya
0,017 inch, distal shaft 2,2 F veya 2,3 F, proksimal shaft 2,6 F veya 3,2 F olmalıdır.
Kateterin distal uç bölümüne her iki lümenin görünürlüğü arttırmak amacıyla radyoopak
madde ile kaplanmış veya görünürlüğü sağlamak için radyoopak markerlar olmalıdır.”
şeklinde, 6. maddesi, “Mikrokateterin kullanılabilir uzunluğu 135 veya 140 cm olmalı, en
az 18 cm kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır.” şeklinde, 9. maddesi, “Kateterin distal iç lümen
genişliği en fazla 0,48 mm olmalıdır.” şeklinde, 11. maddesi, “Kateterin itilebilirliği
torkabilitesi yüksek olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiş olup; (Eski) 7, 8, 10 ve 13. maddeler
teknik şartnameden çıkarılmıştır.

*İhale listemizin 139. kaleminin 2. maddesi, “Sürtünmenin azalması için distal uç
ve distal şaft’ın en az 30 cm’lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır. Proximal şaft PTFE veya
silikon kaplı olmalıdır veya balonun yüzeyi selective DuraTrac hidrofilik kaplama ile
kaplanmış olmalıdır.” şeklinde, 4. maddesi, “PTCA balon katateri 2.0 mm çap 10-15 mm
uzunlukta olmalıdır.” şeklinde, 6. maddesi, “Kateterin boyu 140-150 cm olmalı, proximal
şaft kalınlığı en çok 2.1 F, Distal şaft kalınlığı en çok 2.7 F olmalıdır. 2.00- 3.50 mm
çapındaki balonlar için distal şaft kalınlığı maksimum 2.5F˃3.50 mm balonlar için distal
şaft kalınlığı maksimum 2.7 F olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiş olup; (Eski) 13. madde
teknik şartnameden çıkarılmıştır.

*İhale listemizin 140. kaleminin 2. maddesi; “Sürtünmenin azalması için distal uç
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ve distal şaft’ın en az 30 cm’lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır. Proximal şaft PTFE veya
silikon kaplı olmalıdır veya balonun yüzeyi selective DuraTrac hidrofilik kaplama ile
kaplanmış olmalıdır.” şeklinde, 4. maddesi, “PTCA balon katateri 2.0 mm çap 16-20 mm
uzunlukta olmalıdır.” şeklinde, 6. maddesi, “Kateterin boyu 140-150 cm olmalı, proximal
şaft kalınlığı en çok 2.1 F, Distal şaft kalınlığı en çok 2.7 F olmalıdır. 2.00-3.50 mm
çapındaki balonlar için distal şaft kalınlığı maksimum 2.5F˃3.50 mm balonlar için distal
şaft kalınlığı maksimum 2.7 F olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiş olup; (Eski) 13. madde
teknik şartnameden çıkarılmıştır.

*İhale listemizin 141. kaleminin 2. maddesi; “Sürtünmenin azalması için distal uç ve
distal şaft’ın en az 30 cm’lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır. Proximal şaft PTFE veya
silikon kaplı olmalıdır veya balonun yüzeyi selective DuraTrac hidrofilik kaplama ile
kaplanmış olmalıdır.” şeklinde, 4. maddesi, “PTCA balon katateri 2.5 mm çap 10-15 mm
uzunlukta olmalıdır.” şeklinde, 6. maddesi, “Kateterin boyu 140-150 cm olmalı, proximal
şaft kalınlığı en çok 2.1 F, distal şaft kalınlığı en çok 2.7 F olmalıdır. 2.00-3.50 mm
çapındaki balonlar için distal şaft kalınlığı maksimum 2.5F˃3.50 mm balonlar için distal
şaft kalınlığı maksimum 2.7 F olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiş olup; 13. (Eski) madde
teknik şartnameden çıkarılmıştır.

*İhale listemizin 142. kaleminin 2. maddesi, “Sürtünmenin azalması için distal uç ve
distal şaft’ın en az 30 cm’lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır. Proximal şaft PTFE veya
silikon kaplı olmalıdır veya balonun yüzeyi selective DuraTrac hidrofilik kaplama ile
kaplanmış olmalıdır.” şeklinde, 4. maddesi, “PTCA balon katateri 2.5 mm çap 16-20 mm
uzunlukta olmalıdır.” şeklinde, 6. maddesi, “Kateterin boyu 140-150 cm olmalı, proximal
şaft kalınlığı en çok 2.1 F, Distal şaft kalınlığı en çok 2.7 F olmalıdır. 2.00-3.50 mm
çapındaki balonlar için distal şaft kalınlığı maksimum 2.5F˃3.50 mm balonlar için distal
şaft kalınlığı maksimum 2.7 F olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiş olup; (Eski) 13. madde
teknik şartnameden çıkarılmıştır.

*İhale listemizin 143. kaleminin 2. maddesi, “Sürtünmenin azalması için distal uç ve
distal şaft’ın en az 30 cm’lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır. Proximal şaft PTFE veya
silikon kaplı olmalıdır veya balonun yüzeyi selective DuraTrac hidrofilik kaplama ile
kaplanmış olmalıdır.” şeklinde, 4. maddesi, “PTCA balon katateri 2.75 mm çap 10-15 mm
uzunlukta olmalıdır.” şeklinde, 6. maddesi, “Kateterin boyu 140-150 cm olmalı, proximal
şaft kalınlığı en çok 2.1 F, Distal şaft kalınlığı en çok 2.7 F olmalıdır. 2.00-3.50 mm
çapındaki balonlar için distal şaft kalınlığı maksimum 2.5F˃3.50 mm balonlar için distal
şaft kalınlığı maksimum 2.7 F olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiş olup; (Eski) 13. madde
teknik şartnameden çıkarılmıştır.

*İhale listemizin 144. kaleminin 2. maddesi, “Sürtünmenin azalması için distal uç ve
distal şaft’ın en az 30 cm’lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır. Proximal şaft PTFE veya
silikon kaplı olmalıdır veya balonun yüzeyi selective DuraTrac hidrofilik kaplama ile
kaplanmış olmalıdır.” şeklinde, 4. maddesi, “PTCA balon katateri 2.75 mm çap 16-20 mm
uzunlukta olmalıdır.” şeklinde, 6. maddesi, “Kateterin boyu 140-150 cm olmalı, proximal
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şaft kalınlığı en çok 2.1 F, Distal şaft kalınlığı en çok 2.7 F olmalıdır. 2.00-3.50 mm
çapındaki balonlar için distal şaft kalınlığı maksimum 2.5F˃3.50 mm balonlar için distal
şaft kalınlığı maksimum 2.7 F olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiş olup; (Eski) 13. madde
teknik şartnameden çıkarılmıştır.

*İhale listemizin 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ve 170.
kalemlerinin 1. maddesi, “Teklif edilan stent; ince strut yapıda, gelişmiş biyouyumluluğa
sahip dayanıklı polimerlerden veya polimersiz yüzey özelliklerine sahip olacaktır.
Antiproliferatif ajan olarak evorilimus, zotarilimus, biolimus, amphilimus, aktif biolute
bioabsorbable, poly-lactide kaplı pasif olarak amor fus silicon kaplı olacak şekilde
ilaçlardan birini içermelidir. FDA onaylı olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

*İhale listemizin 183. kaleminin 1. maddesi, “Ventriküler defibrilasyon leadı DF4,
tek coil ve bipolar olmalıdır. Ancak gerek görüldüğünde tek coil elektrot ile çift coil elektrot
değişimi firma tarafından garanti edilmelidir. Gereken durumlarda firma aynı özelliklere
sahip DF1 lead ile değişim taahhüt edilmelidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

*İhale listemizin 185. kaleminin 3. maddesi, “Kateterin yerleştirilebilmesi için gerekli
olan guidewire sistemin içinde bulunmalı veya sistemle birlikte teslim edilmelidir.” şeklinde
değiştirilmiştir.

*İhale listemizin 186. kaleminin 1. maddesi, “IS1 ya da LV1 veya IS4 konnektör
uyumlu olmalıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

*Sözleşme Tasarısının Madde 9- Sözleşmenin süresi başlıklı 9.1. maddesi
“Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 5 aydır” şeklinde değiştirilmiştir.

*Sözleşme tasarısının Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim
programı başlıklı 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi maddesi “10.3.1. Teslimatlar,
idarenin yazılı siparişleri (siparişler faks yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde elden veya
posta yoluyla yapılacaktır) doğrultusunda teknik şartnamedeki hususlar göz önünde
bulundurularak, kısmi kabul şeklinde 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır.
Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse 15.12.2020 tarihinde kalan malların tamamını,
Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır." şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda yapılan değişiklikler nedeniyle, İdari Şartnamenin 13.3. maddesine istinaden
ihalemiz aynı saatte yapılmak üzere 13/08/2020 tarihine ertelenmiş ve İdari Şartnamenin 26.3.
maddesinde yer alan Geçici Teminat Mektubunun geçerlilik tarihi 09/01/2021 olarak
değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
İhale Yetkilisi

Uzm. Dr. Süha ŞEN
Koordinatör Başhekim Yardımcısı
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