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İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin llsn l” ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üz^rin^en-1A.Qı2.-l.CUO^aat: 
10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr :afa Erkin SARSU 
ekim V.

Satın Alınacak Malın/ tşin KDV Hariç Teklif
S.No Malın/tşin Cinsi Sut Kodu UBB Miktarı Birimi Fiyat Tutar

1

KOMPRESYON/YUVARLAK 
DELtKLt/AZ TEMAS YÜZEYLİ 
PLAK 1.0 - 3.0MM KİLİTSİZ 
VİDALAR İÇİN TÜM ŞEKİL 
ÖZELLİĞİ

TİTANYUM/COCRyKARB 
ON TÜM BOYLAR (TV2130) 
MİNİ PLAK

1 Adet

2

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

2 Adet

3

KENDİNDEN YİV 
AÇAN/STANDART 
TİTANYÜM/COCR KORTİKAL 
KİLİTSİZ 1.0 - 3.0MM VİDA TÜM 
BOYLAR (TVİOIO) MİNİ PLAK 
VİDASI

6 Adet

KDV lariç Genel Toplam

Adres:Sansu M ahallesi A dilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

ilgili K iş i : M ehmet Sena ULAŞ - 
memet_.ulas@ hotm ail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
mailto:memet_.ulas@hotmail.com
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Kişi /  Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

E k : Teknik Şartname
Satmalmanın Yapılacağı Birim: PATMOS 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 edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin 'T.C.İlaç 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.
• idare, 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.

Adres'.Sansu M ahallesi A dilcevaz yolu üzeri 5.km  İlgili Kişi : M ehm et Sena ULAŞ -
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 m em et_.ulas@ hotm ail.com
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

mailto:memet_.ulas@hotmail.com
mailto:patnosdh@hotmail.com


TİTANYUM PLAK VİDA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 Tüm plaklar saf Titanyum maddeden, vidalar Titanyum alaşımından mamül 
olmalıdır.(Ti6A14V). ISO 5832 ve ASTMF 67 standartlarına uygun olmalıdır.

2 Titanyum plak ve vida sistemlerinde Mini(2,0mm), M ikro(l,6m m ), sistem 
seçenekleri olmalıdır.

Mini titanyum plaklar. Mini titanyum kompresyon plakları ve Mini Kilitli plaklar 
1,0 mm kalınlığında ve grade 2 titanyumdan. Mikro titanyoım plaklar 0,6 mm 
kalınlığında ve grade 4 titanyumdan, üretilmiş olmalıdır.

Mini ve M ini Kompresyon plak vidaları 2,0 mm çapında, acil vidaları ise 2,3 mm 
çapında olmalıdır. M ikro plak vidalar 1,6 mm çapında, acil vidaları ise 1,9 mm 
çapında olmalıdır.

5 Mini titanyum L plakların 1,4 mm kalınlığında, 4 delikli 15 mm aralıklı modelleri
olmalıdır.

6 Tüm sistemlerdeki vidalarda Self-Tapping özelliği olmalıdır.

7 Mini(2,0 mm) için drill çapı 1,6 mm, M ikro(l,6 mm) için drill çapı 1,2 mm
olmalıdır.

8 Biyouyumlu olmalıdır.

9 Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

10 Röntgende görülebilmeli, CT ve MRI uyumlu olmalıdır.

11 Görünüş olarak yüzeylerinde katmer, çıkıntı, çapak, boşluk, çukur, gözenek, ezik, 
çatlak, zımpara izi, son işlem artığı, diğer yabancı maddeler, keskin kenar ve 
köşeler bulunmamalıdır.

12 İstem yapılan ürünlerden ISO 9585 kalite standartlarına göre test edilebilir
özellikte olanlar için bükme test raporları ihale dosyasında verilecektir. Bu test 
raporları teslim edilecek olan ürünlere ait Lot numaralı (Parti Nolu) ürünlere 
yapılmış olan test raporları olmalıdır. .
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13 Teklif edilecek ürün gruplarından her bir gruba ait olan T  er adet plak için 
önceden yapılmış olan ‘’FATIQUE”  test sonuçları ihale dosyasında verilecektir.

14 Ürünlerin uluslar arası ve ulusal standart kalite belgeleri olmalıdır.

15 İhaleye katılacak olan firmaların ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, MDD 
93/42/EEC(CE) ve TSE (TSEK) belgeleri olmalı ve ihale dosyasında birer 
kopyaları sunulmalıdır.

16 Yapılacak çalışma için firma, setlerin kullanımı ve teknik konularda oluşabilecek 
problemlerin anında giderilmesi için bir personeli deney sırasında hazır 
bulunduracaktır.

17 Setin en az üç yıl süre ile düzenli kullanıldığı en az 3 eğitim ve araştırma hastanesi 
veya üniversite hastanesi plastik cerrahi kliniği referans olarak verilecektir.

18 Ürünlerin TİTUBB’A Kayıt Bildirimi Yapılmış Ve Sağlık Bakanlığı’ndan
' Onaylanmış Olmalıdır, (bu belgeler teklif ile beraber sunulmalıdır.)

19 Aşağıda ihtiyaç listesinde belirtilmiş olan plak, vida ve driHTer deney esnasında 
tamamı Çakma Çıkarma Seti ile beraber verilecektir. Deney sonrası kullanılmayan 
plak vida drillTer Çakma Çıkarma Seti ile iade edilecektir.

20 Uygulanacak bütün plak ve vidalar aynı marka olmalıdır.


