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Teklife Davet

Sağlık tesisimize başvuran Kerem KARAHAN isimli hastaya kullanılmak üzere
aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22/F
maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının
26/03/2018 tarih ve saat 09:00'e kadar satinalma004uv.gmail.com adresine bildirmenizi rica
ederim.
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ı KiLiTLi ÖNKOL ŞAFT PLAKLARI ADET 2
2 xluru KORTiKAL ViOA ADET 10
3 KORTiKAL ViOA ADET 6

Firma Vetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR
1-Tekliflerin en geç son teklifverme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
S-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami S gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta
dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/adresli Ağrı Valiliği ihale Yönetim Sisteminden de Ilan edilmektedir.
S-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
s-t-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm ahmlar eşzamanh olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

Fırat Mah. A. Melik ÖZMEN Cad. Tedaş Yanı AGRl
Telefon: (0472) 215 9745 Fax: (0472) 2153422 e-posta:satinalmaOO4@gmail.com



KİLİTLİ ÖNKOL ŞAFT PLAKLARI 3.SMM - TV1490

1-Üretici firmanın CE Belgesi olmalıdır.
2-Plaklar ve plaklarla kullanılacak kilitli vidalar ve açılı vidalar ıso 5832/3 Ti6AI4V Eli standartlarındaki
hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
3-Ürünün izlenebilirlik lot nosu olmalıdır.
4-Plak ve kilitli vida uygulamasında düşük profilolmalıdır. Vida başı, kilitlenince, plak yüzeyinden en fazla 0,5
-0.9 mm taşabilmelidir.
5-Plaklardaki kemik yüzeyine oturan konkav yüzeyi özel imalat tekniğiyle (frezeleme) oluşturulmalıdır. (implant
dayanıklılığı için) DCP ve kilitli vida uygulama delikleri olmalıdır.
6-Plaklar; ulna radıus şaft kırıkları için uygun formda olmalıdır.
7-Plakların; genişliği 8,5 - 9,5 mm aralığında, köşe kalınlığı 3,0 - 4 mm aralığında, radius kalınlığı 1,8 - 2,4 mm
aralığında olmalıdır (Toleransı ±0.2mm).
8-Plakların; 4 delikten 12 deliğe kadar 8 farklı boy seçenekleri olmalıdır.
9-Bütün kilitli plaklarında kilitli vida uygulamaları için drill guide olmalıdır.
lO-Kilitli ve kilitsiz vidalar: Karışmaması için farklı renklerde renklendirilmiş olmalıdır.
ll-Vidaların, dökülmemesi ve karışmaması için vida setlerinin kapaklı olması gerekmektedir
12.Sette ,kilitli vidaların kontrollü sıkılabilmesi için,torklu tornavida olmalıdır.
13-Plaklarla birlikte kullanılacak kilitli ve kilitsiz kortikal; 2.7 mm çapındaki vidalar 12 mm den 60 mm e kadar,

3.5 mm çapındaki vidalar, 12 mmden 60 mm e kadar boy seçeneklerine sahip olmalıdır. Kilitsiz ve kilitli spongioz

4 mm çapındaki vidalarinda 14 mm den 60 mm e kadar boy seçenekleri olmalıdır.

KORTİKAL YİnA 3.5 MM TV1030

Kortikal yapıda ki vidaların uç yapısı tepleme gerektirmemeli ve kendinden yiv açabilme özelliğinde olmalı,

altıgen 2.5mm uçlu tornavidaya uyumlu olmalıdır. Vidaların yiv çapı 3.5mm, göbek çapı 2.7mmolmalıdır. Baş

Çapı (2)5mm olacaktır. Vidaların boyları 12mm ile 60mm arası olmalıdır. Vida boyları 2mm ara ile artacak şekilde

olmalıdır Vidalar titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla

vida başı üzerinde lot numarası ve Üretici Firma Markası lazer ile silinmez bir şekilde yazılı olmalıdır.

KiLİTLİ KORTİKAL YİnA 3.5 MM TVl170

Kortikal yapıda ki vidaların başı plağa kilitlenecek şekilde yivli olmalı ve uç yapısı tepleme gerektirmemeli ve

kendinden yiv açabilme özelliğinde olmalı, altıgen 2.5mm uçlu tornavidaya uyumlu olmalıdır. Vidaların yiv çapı

3.5mm, göbek çapı 2.7mm olmalıdır. Baş Çapı (2)5mm olacaktır. Vidaların boyları 12mm ile 60mm arası

olmalıdır. Vida boyları 2mm ara ile artacak şekilde olmalıdır. Vidalar titanyum malzemeden imal edilmiş

olmalıdır. Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla vida başı üzerinde lot numarası ve Üretici Firma

Markası lazer ile silinmez bir şekilde yazılı olmalıdır.

TEKliF VEREN FiRMALAR iHALEDEN SONRA MALZEMEYi GETiREREK ONAY ALACAKTıR

AKSi TAKDiRDE TEKLiFi GEÇERSiZ SAYıLACAKTIR
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