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duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 3 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi 4734 sayılı ihale
Kanunun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KD V hariç birim ve
toplam fiyatının 18/05/2018 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 215 34 22 n maralı
belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

KEMiK GREFTi 15CC
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1
SIRA NO MALZEMEADI

2 KEMiK GREFTi 10CC

3 DEMiNERALizE KEMiK MATRiKSi (DBM)

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 kullamlacak 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 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.



iO CC SPONGİ07 )1 f. AFT TEKNİK ŞARTNAME:İ

1.1O CL r ır ta 1 amı tek kutuda o '11 ıd
2.(;';0 ı00 insan kaynaklı (allogrert ıo rnalıoır.
~.J·tiıerı oksit yada gama sterilizasyor lu alıminyum tolyo içinde olmalıdır.Bu da
kutu üzerınde ya/malıdır.
,Ll;BB kaydı ,ıhıalı ve b.ı belgelendi 'i'rr-elid L

S.Insan doku: U ile %] 00 uyumlu.bıocornpatible olmalıdır.
t>.( st 'o ! d ıkt v ~ 1(' osteoindı t " lmal: ır.
'7. Al a'T ' .: ıl nuadlı ılmal ve bı K. Jt ıP II ı'L -rinc e yazmalıdır.
c!'ale e katılan firn anın yeıkilı bJY'!l( ii·i(! -si "lıyalıdır
c (ret ~kIi .n _ ıf testlerinin yaj ılr-ıış ol UbU jel ~~ endırı lmeli ir.

( .C i' ,;ıt..ık'p!'-'lı' Yı? 'A: ~r1n l . L<:Ldü '.8. '11'.1 d ta ıtılmıs oln alıd .
1ı.OGe i I, In03 saklanabilir 01r a , ~i •

~).( nı ,1 ~ 'aiı içer _İn bu.unrnaiıdır.
~ r') ıl 1b . ,tp gereği daha a ,l a rla . ~.ıdı

Tr.:KLlf VE eN flRıl/AlAR TEKLIFTeN 1 SAA ÖI"E ALZEMEYI GETiRERE ONAY
ALACAKTı 1,·\I'51·r H DtRJf rE••..LiF- . ;';E - •• ; ';"A .1L.~ ;1 !'rıı.,



15 CC 5PONG· OZ ALLOGRAFT TEKNiK Ş RT AMESi

1.15 cc nın tamamı tek kutu J

2.%100 insar kaynaklı (alloyı\:;.:, ,j i d Jır.
3.Etilen oksıt yada gama sterılızasyonlu alümin 'um TOlYoiçınde olmalıdır.Bu da kutu
üzerinde vazmandır
4.UBB kaydı olmalı ve bu belgele ıdiritm Jıd r
ô.lr san dekil'.;'.' i:;ı '}/")~r,(\ !Jlidrr+J.r·;oco:ı;·r rn il-k- --ı!;":'i2"c:r". .
6.0steoconduktive ve osteoinduktıve olmalıdır.
7 En 3Z 1 ııl migdlı ('Irn~!ı VF.bu kutu un ..zerinde yazmalıdır.
~.!h818)(e katılan f,rıram!" YAtkili bayilk be!gesı o malıdır.
9.Ser'?kl! erfek:tıf testlerinin yapılm',? c duğı i beige!e~0ir!lme!ıdir.
1O.Or(·!r'! ~ai.a!0a'wıyla ve yayınları da dünya çap nda tanıtılmış olmalıdır.
~1.Crla cısında saklanabiür :,1rY1~ c·
12 Ür(lI") ,?"1h~ı3i' icnrisınc1e tıqr.t~ ~kin f rm' i li' !nlTlalı0lr
"2 s , Ü~C!.,C')::p'!?a öze!lığınrj~ olmR"'-ı,
"4. Ur' iı") 3ınb?'e.i, (,E'r~ğj daha az ver yapIRm~ ,~r
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DBM PUTTY ŞARTNAMESi

1.5 cc nın {amamı enjectable olmalıdır.

2.Ürün içerisinde küçük DBM parçacıkları bulunmalıdır.

3. % 100 ınsan kaynaklı (allogrefi) oımahdır

4. Oda ısısında saklanabilir oımdıı~ıı.

5.UBB kaydı olmalı \'0 bu br:lgf~IGndinlmelıdir.

7.0steocondulrt:vs ve ()stcGir,-::L:k".ı\I'~Ci ra.ıdrr.

8.Eı' az 1 '{ıi miad!! olmniı '/6 bu kutunun üzerinde yazmalıdır.

Tfj,~jr' ı.fi.':,::U' •. ~\·,!vU.i...AEn.::I<Uı=fr:::·i 'w :':';...;:.-.1:t,K.;!.:; MALZEMEYi GETiREREK ONAY

AL.ACAKTIR A.KSi TAKDiRDE TEKLiFi GEÇERSiZ SAYıLACAKTIR


