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MALZEMEADI i BiRiM MiKTAR BiRnVi TOPLAM

SIRA NO FiYAT TUTAR
1 KLAVIKULA PLAK i ADET 1
2 xluru ViDA i ADET 6
3 KiLiTSiz ViDA i ADET 3

NOTLAR

. . .. ..1-Teklıflerın en geç son teklıf verme tarıhı ve saatıne kadar Satınalma Bırımıne veya gorevlılere verılmesı
gerekmektedir. i .
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDi\' 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. i
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün
içinde teslim edilmediği takdirde liasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/adresli Ağrı Valiliği ihale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir. i
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya v~rilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan
edilmektedir.



KLA VIKULA PLAKLARI

1) Plaklar tiıany urudan inıal edilmiş olup klavikulanın anatomik yapısına uygun olmalıdır.

2} Kanca derinliği anatomik yapıya uygun olmalıdır.

3) Plaklarda en az 5 bo) ve sağı sol seçeneği olmalıdır.

-4) Plak lar ki iitl i ve ki iitsiz 'v idalarla kullanıma uygun olrnal ıdır.

5) Plaklanrı üzerinde lot numarası ve markası yazılı olmalıdır.

6) Geçici tespit için plakların üzerinde en az 2 adet kıshner deliği olmalıdır

i) Şaft kısmında vida delik yapıları kombine veya ayrı olarak hem dinamik ı.ompresyona izin

vermeli hem de kilitli yapıda kuJlanılahilmelidir.

8) Sctin plakları sert olmalı eğilip bükülmemelidir.

9) Vida başları plağa tam oturmalı çıkıntı yapmamalıdır.

10) Spongioz 'v ıdaların yarım yivli olanı da set içinde olmalıdır

ı1) Setin içindeki vidalar titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.

12) Uygulama setinde plak ve vidalarla iI~ili bütün malzemeler ıan olmalıdır

13) Tepesi yi\ li \ idaları plağa takabitrnek için set içerisinde uygun kılavuzlar olmalıdır.
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