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Sayı 
Konu 
Dosya ID

549
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
1646

İLGİLİ FİRMALARA

21 .01.2020

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.01.2020 saat: ILOO'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. M ustaîa Erkin SARSU  
Başhekim V.

Satın Alınacak Malın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No Malın/Işin Cinsi Açıklama Miktarı Birimi Fiyat Tutar

1

BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI 
TAM YİVLİ KANÜLLÜ 
TİTANYUM/COCR ÇEKTİRME 
VİDASI 4.6 - 8.0 MM ARALIĞI 
TÜM BOYLAR(TV2910)

2 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

NOT; Yukanda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Bilgi İçin : Mehmet Sena ULAŞ -Adres:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon; 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web;

mailto:patnosdh@hotmail.com
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BASSIZ KANÜLLÜ KOMPRESYON VİDALARI 2,^ l o j

TAMAMI YİVLİ BAŞSIZ KANÜLLÜ KOMPRESYON VİDALARI (1 .5  - 4 .5m m )

1. üretici firmanın CE belgesi olmalıdır.
2. Vidalar kılavuz tel üzerinden uygulanarak, kırık fragmanları arasında kompresyon elde edilebilecek 

tasarımda tamamı yivli, başsız yapıda ve kanüllü olmalıdır.
3. Vidalar Tİ6AL4V ELİ standartındaki malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Vida konik tarzda olmalı, başlangıç ve bitiş çaplarının farklı olması ve aynı zamanda vida adımlarının da 

farklı olması nedeniyle etkili bir kompresyon elde edilmesini sağlamalıdır.
5. Tamamı yivli kanüllü kompresyon vidaları dört farklı çap seçeneğinde ve farklı boy seçeneklerinde 

olmalıdır.
6. Başlangıç ve bitiş çaplarına göre; Micro vida 2.5mm-2.8mm çapında. Mini vida 3,3 mm- 3.8 mm çapında. 

Standart vida 4 mm-4.2 mm çapında, Plus vida 5 mm -5.5 mm çapında olmalıdır. Vida delikleri 1,1 ile 1.8 
mm arasında olmalıdır.

7. Micro delikli vidalar 8 mm'den 30 mm'ye kadar oniki boy seçeneğinde olmalıdır.
8. Mini delikli vidalar 12,5 mm'den 37.5 mm'ye kadar onbir boy seçeneğinde olmalıdır.
9. Standart vidalar 20 mm'den 50 mm'ye kadar yedi boy seçeneğinde olmalıdır.
10. Plus vidalar 35 mm'den 80 mm'ye kadar 10 boy seçeneğinde olmalıdır. Büyük çaplı Plus vidaların SUT kodu 

TV2910 ile eşleşmiş olmalıdır.
11. Vidaların self drilling özelliği olmalıdır. Tornavida yuvaları sıyırmayı azaltmak için hegzalob formunda 

olmalıdır. Tornavidalar da bu yapıda olmalıdır.
12. Vida adımları kompresyon yapmayı sağlayacak şekilde önden arkaya doğru azalmalıdır. Rahat kompresyon 

yapması için vida ortasındaki konik çap baş kısma göre az olmalıdır.
13. Vidalar full yivli ve kolay ayırt edilebilmesi için her çap ayrı renk ile kodlandırılmış olmalıdır.
14. Vida setinde her vida çapı için ayrı ayrı: delikli tornavida, delikli dril vida boy ölçer ve kirschner teli dizaynlı 

olarak konteynırlarda olmalıdır.
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