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Teklife Davet

Sağlık tesisimize başvuran SABRİ TAYLAN isimli hasta için kullanılmak üzere ihtiyaç
duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 4 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi 4734 sayılı ihale
Kanunun 221F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyatının 17/0412018 tarih ve saat 09:00'a kadar 0472 215 34 22 numaralı
belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

İdari

MALZEMEADI BiRiM MiKTAR
BiRiM TOPLAM

SIRA NO FiYAT TUTAR
1 FEMORAL KOMPONENT ADET 1
2 TIBiAL KOMPONENT ADET 1
3 iNSERT ADET 1
4 ENFEKSiYONÖNLEYiCi ADET 1

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-Alımlar 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.



SG1170

ENFEKSiYON ÖNLEYiCi

1. Ürün, Collogen ve Sentetik materiyal içermelidir.

2. Ürün, Beta Trikalsiyum fosfat ve Hydroksiapatit içermeli ayrıca, Type i ve Type III kollojen
içeriğe sahip olmalıdır.

3. Kollojen matrix içerisinde, iki fazlı olarak dağılmış granül halde mix seramic sentetik kemik
materyali olmalıdır.

4. Ürün, optimize mikro-ve makro-gözenekli granülleri ile sentetik bifazik kemik matrisi olmalıdır.

5. Bu granüllerin Partikül büyüklüğü 0,5 - 1,0 mm arasında olmalıdır.

6. Ürün, osteokondüktif özellik göstermelidir.

7. ilyak alandan kemik iliği alımlarında, kemik tümör rezeksiyonlarında, osteosentezde, Protez
yerleştirmede, osteotomi ve hafif kemik lezyonlarına endike olmalıdır.

8. Cerrahi, travma ve pataloji sonrasında kemik lezyonlarını doldurmak için kullanılabilmelidir.

9. Ürün içerdiği kolojene istinaden özellikle kemik kanarnalarında etkili bir hemostatik ajan olarakta
görev yapabilmelidir.

10. Kollojen içeriği, kemik oluşumuna izin veren hücrelerin büyümesini sağlamalıdır.

11. Klinik çalışmalar ile 3-4 ay sürede kemik oluşumunu kanıtlayabilmelidir.

12. Operasyon sırasında kolayca kullanılabilmesi için şekillendirilebilir ve kesilebilir olmalıdır.

13. Ürün, Gamma ışınları ile steril edilmiş olmalıdır. Gamma ışınları uygulanırken minimal doz olan
25 kGy"e tabi tutulmuş olmalıdır.

14. Ürün, Oda sıcaklığında saklanabilmelidir. Maliyetlerin artmaması açısından ayrıca bir saklama
zincirine tabi olmamalıdır.

15. Ürün, Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (U.B.B) kayıtlı olmalı ve Sağlık
Bakanlığı"nca onaylı olmalıdır.

16. TEKLiF VEREN FiRMALAR AMELiYATTAN 1 SAAT ÖNCE MALZEMEyi GETiREREK

ONAY ALACAKTıR AKSi TAKDiRDE TEKLiFi GEÇERSiZ SAYıLACAKTIR


