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Teklife Davet

Sağlık tesisimize başvuran Mehmet AYGÜN isimli hasta için kullanılmak üzere ihtiyaç
duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi 4734 sayılı ihale
Kanunun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyatının 13/04/2018 tarih ve saat 09:00'a kadar 0472 215 34 22 numaralı
belgegeçere veya satina/ma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

MAUEMEADI BiRiM MiKTAR BiRiM TOPLAM
SIRA NO FiYAT TUTAR

1 BAŞSIZ KANÜLLÜ ViDA 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.
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 5 gün
içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapanlacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Ahmlar http://www.agriihale.gov.tr/adresli Ağrı Valiliği İhale 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.



BAŞSIZ KANÜLLÜ KOMPRESYON ViOASI TEKNiK ÖZELLiGi

• Kansellöz uygulamalarda stabilizasyon sağlamaya uygun dizayn

edilmiş olmalıdır ..

• Vidalar kanüllü, tam yivli başsız olmalıdır

• Yüksekk ompresyon yapabilmesi için, vidaların dişboyları vida tepesine

doğru azalan bir yapıda olmalıdır.

• Kemik içerisinde dışa sıyrılmaya karşı maksimum direnç sağlamak için

uca doğru daralan konik (tapered) yapıda olmalıdır.

• Bütün vidalar self-drilling ve self-tapping uç özelliğinde olmalı ve vida

yüzeyleri çok iyi parlatılmış olmalıdır.

• Ürünlerin tamamı Titanyum (Ti6AI4V ELI) 'dan imal edilmiş olmalıdır.

• Vidalar enaz aşağıda yazan çap ve boylarda olmalıdır.

Micro Vidalar (2.5mm distal çap

8,Omm - 30mm Arasındaolmalıdır.

Mini Vidalar (3.5mm distal çap)

16,Omm - 50,0 mm Arasındaolmalıdır.

StandartVidalar (4.0mm distal çap)

16,Omm - 60,Omm Arasındaolmalıdır.
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StandartVidalar (5.0mm distal çap)

20,Omm - 100,Omm Arasındaolmalıdır.

2.5MM BAŞSIZ KOMPRESYON ViDASI SUT KODU : TV2890

3.5MM BAŞSIZ KOMPRESYON ViDASI SUT KODU: TV2890

4.0MM BAŞSIZ KOMPRESYON ViDASI SUT KODU: TV2890

5.0MM BAŞSIZ KOMPRESYON ViDASI SUT KODU: TV291 O
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