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ZEYİLNAME-2

Hastanemiz tarafından 13/08/2020 tarihinde Saat:10:00'da yapılacak olan 2020 Yılı
Kardiyoloji Kliniği 207 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesinde;

*İhale listemizin 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
ve 40. kalemlerin teknik şartnamelerinin 21. maddesi ‘’Kullanım sırasında üretim hatası
olduğu saptanan malzemeler, firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı
üretim malzemenin alındığı hastanede iki kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup
firmaya sözlü bildirilmesi ile firma 3 iş günü içerisinde malzemeyi değiştirmeyi taahhüt
eder. İkinci kez aynı malzemede üretim hatası aynı şekilde iki kardiyolog tarafından tespit
edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri 5-7 iş günü saatte değiştirmeyi taahhüt eder’’
şeklinde değiştirilmiştir.

*İhale listemizin 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 207. kalemlerin teknik şartnamelerinin 17. maddesi ‘’Kullanım
sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, firma tarafından ücretsiz yenisi ile
değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede iki kardiyolog tarafından
bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi ile firma 3 iş günü içerisinde malzemeyi
değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemede üretim hatası aynı şekilde iki
kardiyolog tarafından tespit edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri 5-7 iş günü saatte
değiştirmeyi taahhüt eder.’’ şeklinde değiştirilmiştir.

*İhale listemizin 69. kaleminin teknik şartnamesinin 2. maddesi ‘’26 atm basınç
skalalı manometreye sahip olmalı gerektiğinde büyük balonların şişirilmesine olanak
sağlamalıdır.” şeklinde 12. maddesi; “Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az bir
buçuk ( 1. 5) yıl olmalıdır. Firma miadı dolan ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.’’
şeklinde değiştirilmiştir.

*İhale listemizin 72. kaleminin 6. maddesi; ‘’External patch’ler paketlenmiş olacak
ve her pakette 2 adet patch bulunacaktır.’’ şeklinde değiştirilmiştir.
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*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 veya eriyebilen, poly-lactide kaplı pasif olarak amor fus silicon kaplı olacak
şekilde ilaçlardan birini içermelidir. FDA onayı ve CE onayı olmalıdır.” şeklinde
değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
İhale Yetkilisi

Uzm. Dr. Süha ŞEN
Koordinatör Başhekim Yardımcısı
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