
T. c.
AĞRI vALiLiĞi

iı. saĞı,ır vıü»ünrüĞü
Ağn Devlet Hastanesi

Sayı 572l2l$l 122
MalAlımıHk.

22l02l20|8

Konu

Teklife Davet

Sağlık tesisimizde yatmakta olan Abbas ÖZBN adlı hastaya kullanılmak üzere

duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazıllı 3 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı iŞinin 4734 saYı|
Kanunun zzJt maaaesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve

fiyatının 26102120|8 tarih ve saat lO:00'e kadar 0472 2|5 3422 nıımaralı belgegeçere
saıinalma004@qmail. com adresine bildirmenizi rica ederim.
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Firma yetkilisi
İmzalKaşe

NoTLAR
l-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi

gerekmektedir.
i_ı"tıifl., (rakam veyaz|ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilrneyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır,

4-Ödemeler l80 giln içerisinde yapılacaktır.

S-Fiili olarak kullanılacak ma|zlmeameliyat sonrasrnda belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi

kadar fatura kesilecektir.
6_Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gİın iÇinde

teslim edilmeaigİtatOirae hasta dosyaları kapatılacağından herhangi b_ir ödeme yapılmayacaktır,

7_Ahmlar httpi//www.agriihale.gov.trl adresli Ağİı Valiliği İhale YOnetim Sisteminden de ilan edilmektedir,

8_Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.

9_E_posta adresiniz satınatıaya verilirse, tiim alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir,

Birim Toplam
Birimi MiktarMalzemenin AdıSıra No

1ADETriı-irı_i KLAviKuLA pı-AĞıl
8ADET2 g.5-2.7 MM KiLiTLiVıDA
4ADETg.5-2.7 MM KoRTıKAL VıDA3
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Üretici fi rmanın CE belgesi olmalıdır.
Kilitli clavicula plakları; lso 5832/3 standartlarındaki T|AL4V ELİ malzemesinden üretilmiş olmalıdır

Ürün üzerinde; marka, lot no ve CE kayıtlı olmalıdır. Korozyona karşı koruma ve kullanım kolaylığı iÇin ürün

nklendirilmiş olmalıdır.
Klavikula kilitli plakların; üç boy sağ-sol seçeneği olmalıdır. Plak genişliği 1Omm(Toleransl t0.5mm), kalınlığı 3.5mm

olmalıdır (Toleransı t0.2mm).
5. Plaklar; 4 delikli, 6 delikli ve 8 delikli olmak üzere 3 boy olmalıdır. Her plakta, geçici tespit ve kırık redüksiyonu iÇin iki

adet kirschner teli deliği olmalıdır. ' " ' 
]

6. 2.7 mm,3.5 mm çaplarında kilitli ve kilitsiz cortikal vidalar, 4 mm çapında spongioz kilitli ve kilitsiz vidalar, klavikula.

plakları ile kullanabilmelidir.
7. plaklar; klavikula kemiğinin, anatomik yapısına uygun dizayında olmalıdır. Kilitli vida kullanılabilmesi iÇin kilitli vida

guide olmalıdır.
8. Klavikula plak|ar; üst ekstremite plak seti ve vida seti ile bir|ikte dizaynlı olarak sunulmalıdır.

9. sette, kilitli vidaların kontrollü sıkılabilmesi için, torklu tornavida olmalıdır. 
| ,

TEKLir veneı.ı FıRMALAR TEKLIFTEN 1 sAAT öruce MALZEMEYI cerİneneK ONAY

ALASAKTıR AKsl TAKD|RDE TEKLIF| GEçERslz sAyıLAcAKTıR
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