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Teklife Davet

Sağlık tesisimize başvuran Emrah UÇAK isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan
aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi 4734 sayılı ihale Kanunun
221F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam

fiyatının 0510412018 tarih ve saat 09:00'a kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya
satinalma004@gmail.com adres ine göndermenizi rica ederim.
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MAUEMEADI BiRiM MiKTAR
BiRIM TOPLAM

SIRA NO FiYAT TUTAR
1 MiNi PLAK ADET 1
2 ViDA ADET 8
3 ANCHOR 3.5 MM ADET 2

NOTLAR

1-Tekliflerin en geç son teklif verme 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.
5-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 5 gün
içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/adresli Ağrı Valiliği ihale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan
edilmektedir.



'6) _TITANYUM PLAK VIDA SISTEMLERI TEKNIK ŞARTNAMESI

1 Tüm plaklar saf titanyum maddeden vidalar titanyum alaşımdan mamul olmalıdır.(Ti6AL-7NB).ISO 5832 ve ASTMF 67 standartlarına uygun olmalıdır.

2. THanyum plak ve vida sistemlerinde mini(2.7mm) rekonstrüksiyon kilitli(2.4mm) sistem seçenekleri olmalıdır.

3. Mini titanyum plaklar mini titanyum kompresyon plakları ve mini kilitli plaklar 1.0mm kalınlığında ve grade 2 titanyumdan mikro titanyum plaklar 0.6mm
kalınlığında ve grade 4 titanyumdan rekonstrüksiyon plaklar 2.0mm kalınlığında ve grade 4 titanyum rekonstrüksiyon kompresyon plakları 1.7mm
kalınlığında ve grade 4 titanyumdan rekonstrüksiyon kilitli plaklar 2.6mm kalınlığında ve grade 4 titanyumdan üretilmiş olmatıdır.

4. Mini ve mikro komporesyon plak vidaları 2.0mm çapında acil vidaları ise 2.3mm çapında olmalıdır. Mikro plak vidalar 1.6mm çapında acil vidalar ise
1.9mm çapında olmalıdır. Rekonstrüksiyon plak vidaları 2.7mm çapında acil vidaları ise 3.0mm çapında olmalıdır.

5. Mini kilitli plak vidaları 2.0mm çapında acil vidaları ise 2.3mm çapında olmalıdır. Rekonstrüksiyon kilitli plak vidaları 2.4mm acil vidaları ise 2.7mm
çapında olmalıdır. istek doğrıltusunda değişik boy ve ebatları bulunmalıdır. 2.4mm vidaların kilitsiz vidaları da set içerisinde bulunmalıdır.

6 Tüm sistemlerdeki vidalarda Self- Tapping özelliği olmalıdır.

7. Mini kilitli ve rekonstrüksiyon kilitli plak ve vida setleri içinde plak bikme işlemi esnasında vidalı delik formlarının bozulmasını engelleyecek yardımcı
vidaları bulunmalıdır. Mini kilitli plakların rekonstrüksiyon kilitli plakların vida yuvarları vidaların tam larak tesbştlenmesi amaçlı olarak yiv yapıda olmalıdır.

8. Rekonstrüksiyon(2.7mm) ve rekonstrüksiyon kilitli (2.4m) sistem plakları için seylerin içerisinde plak çeşitlerine göre yapılmış kolay şekli verilebilir
Template'leri olmalıdır.

9. Mini(2.00öö) mini kilitli(2.0mm) için drill çapı 1.6mm mikro(1.6mm) için drill çapı 1.2mm rekonstrüksiyon kilitli(2.4mm) için drill çapı 1.6mm olmalıdır.

10. Sistem içerisinde orbita tabanı ve orbita duvarı kırıkları için tasarlanmış plaklar olmalıdır. Buu plaklar uygulanacakları bölge itibariyle 0.3mm kalınlıkta
olmalıdır. Plakların hasta çeşitliliğine ve anatomik yapıya uygun farklı ekilieri de olmalıdır.

11 Sistem içerisinde Inter Maksiller fiksasyon için vida başında çelik bağalama tellerinin geöebileceği şekilde delkleri olan titanyum inter maksiler
fiksasyon vidaları olmalıdır.

12. inter maksiller fiksasyon vidalarının drill gerektirmeyen Auto driver vida uçlu ve Self Tapping uçlu çeşitleri olmalıdır.

13. Biyo uyumlu olmalıdır.

14. Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Katılımcı firma belgelemelidir.

15. Röntgende görülebilmeli CT ve MRI uyumlu olmalıdır. Katılımcı firma belgelemelidir.

16. Görünüş olarak yüzeylerinde katrner.çıkmtı.çapak.boşluk.çukur, gözenek,ezik,çatlak zımpara izi.son işlem artığı diğer yabancı maddler keskin kenar
ve köşeler bulunmamalıdır.

17. istem yapılan ürünlerden iSO 9585 kalite standartlarına göre test edilebilir özellikte olanlar için bükme test raporları ihale dosyasına verilecektir. Bu
test raporları teslim edilecek olan ürünlere ait Lot numaralı(parti nolu) rünlere yapılmış olan test raporları olmalıdır.

18. Teklif edilecek ürün grıplarından her bir gruba ait olan 1'er adet plak için öceden yapılmış olan "FATIQUE" test sonuları ihale dosyasına verilecektir.

19. Ürünler uluslar arası ve ulusal standart kalite belgeleri olmalıdır. ihaleye katılacak olan firmaların iSO 90012008,ISO 13485:2003,MDD
93/42/EEC(CE) ve TSE(TSEK) belgeleri olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.

20. ihalede teklif verilen tüm ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu onayları olmalıdır. Onaylı ürünlerin internet çıktıları ihale dosyasına
sunulmalıdır.

21 Istenilmesi halinde özellikle ağız içi fiksasyonlar için tasarlanmış olan manuel veya mikro motor istemine bağlanarak kullanılabilen 90 derece açılı ağız
içi trnavida sisteme dahil edilmelidir.

22. istemi yapılan tüm ürün gruplarının tamamına fiyat verilmesi sistemlerin birbiri ile uyumlu olması açısından zorunludur.(farklı sistemler birbiri ile
uyumsuzluk gösterir)

23. ihale ile toplu satın alınacak plak ve vida sistemleri ile beraner aşağıda açıklaması yapılmış olan uygulama setleri ücretsiz verilecektir. Hasta başı
alımlarda ise uygulama setleri operasyon öncesi teslim edilecek,operasyon sonrası firmaya geri iade edilecektir.

24. istenilen malzemelerin ihalenin sonlanma saatinden itibaren 1 saat içinde teslim edilmesi gerekmektedir.
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