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Fiyat Teklifi
NAYİME YOLCU İSİMLİ HASTAYA AMELİYAT MALZEMESİ ALIM İŞİ 
1742

İLGİLİ FİRM ALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.02.2020 saat: 
ILOO'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. Mus 
Basite

•rkin SARSU 
um V.

Satın Alınacak Malın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No Malın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birimi Fiyat Tutar

1

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

2 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

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

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
■ Alternatif Teklif Kabul bilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ilgili K iş i: Mehmet Sena ULAŞ - 
memet_.ulas@hotmail.com

AdresıSansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: parnosdh@hotmail.com Web;

mailto:memet_.ulas@hotmail.com
mailto:parnosdh@hotmail.com
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TAMAMI YİVLİ BAŞSIZ KANÜLLÜ KOMPRESYON VİDALARI (1.5  - 4 .5 m m )

Üretici firmanın CE belgesi olmalıdır.
Vidalar kıiavtz tel üzerinden uygulanarak, kırık If.agmanlan arasında kompresyon elde edilebilecek 
tasarımda tamamı yivli, başsız yapıda ve kanüllü olmalıdır.
Vidalar rı6AL4V EÜ standartındaki malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
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.
Tamamı yivli kanüllü kompresyon vidaları dört farklı çap seçeneğinde ve farklı boy seçeneklerinde 
olmalıdır.
Başlangıç ve bitiş çaplarına göre, Micro vida 2.5mm-2.8mm çapında, Mini vida 3,3 mm- 3,8 mm çapında, 
Stancart 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 cimalıdır,

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 ddliing özelliği olmalıdır. Tornavida yuvalan sıyırmayı azaltmak için hegzalob formunda 

elmalıdır. Tornavidaia; 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 fû : yivii ve koiay ayrt edilebilmesi için her çap ayrı renk ile kodlandırılmış olmalıdır.
14. Vida setinde her vida çapı için ayrı ayr;: delikli tornavida, delikli eril vida boy ölçer ve kirschner teli dizaynlı 

olarak konteynırlarda olmalıdır.


