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Sayı 
Konu 
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389
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
1003

İLGİLİ FİRMALARA

12.09.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Sc 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.09.2019 saat: 14:30'a\kadaı: 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Burak ÇAPA' 
Başhekim V.

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No M alın/Işin Cinsi A çıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1
MEŞ PLAK TİTANYUM  
KESİLEBİLEN (26 CM^- 125 
CM^) (OR5000)

1 Adet

2

KENDİNDEN YİV  
AÇAN/STANDART  
TİTANYUM/COCR KORTİKAL 
KİLİTSİZ I .0 -3 .0 M M  VİDA  
TÜM BOYLAR (TV i 010)

MİMİ TİTANYUM  
VİDA

20 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

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

Teklif Eden 
.../.../2019

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

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

Bilgi için : M ehmet Sena ULAŞ -

mailto:patnosdh@hotniail.com


DUŞUK p r o f il  p l a k  SİSTEMİ
1-PLAKLAR
Düz Plaklar; 2 delikli plaklar( 8-12mm merkez aralıkta), 4 delikli plaklar (6-8-lOmm merkez 
aralıkta),6 delikli plaklar (12mm),ve 8-16-18-30 delikli plaklar olmalıdır.

L plaklar; Sağ ve sol olmak üzere 4 delikli ( 6-8-10-12mm merkez aralığında),5 delikli 
(12mm merkez aralığında) olmalıdır.

T plaklar; 4 delikli (8-12mm merkez aralığında),5 delikli (lOmm merkez aralığında),6 delikli 
ve double 6 delikli plaklar olmalıdır.

Y plakalar; 5 delikli (12-16mm merkez aralığında),double 6 - 7  delikli ve 6 double (8mm 
merkez aralığında)plaklar olmalıdır.

Orbital Plaklar; 4-6-8-10 delikli plaklar olmalıdır.

Beşgen Kanallı Plakalar; Çapları 7mm-10mm-14mm olmalıdır.

Kare Plaklar; 4-6-8-24 delikli olmaldır.

Dikdörtgen Plaklar,4-6-8-24 delikli olmalıdır.

Neuro Gap Plakları;Small,medium,large seçenekleri olmalıdır.

Neuro Sub-temporal Plaklar;Small ve large seçenekleri olmalıdır.

Düz Mesh Plaklar;
60x60x0. İmm, 120x60x0. İmm, 120x120x0. Imm,60x60x0.2mm, 120x60x0.2mm, 120x120x0.2 
mm ebatlarda olmalıdır.

Delikli Mesh Plaklar;80x50x0.3mm,80x50x0.6mm ebatlarda olmalıdır.

2-VİDALAR
+ (artı)Başh Vidalar; 1.6mm çapında(3-4-5-6-7-8-9-ll-13-15-17- 
19mm)uzunluklarında,1.9mm çapında(5-7-9-llmm)uzunluğunda hem self tapping özellikte 
hem de self drilling özellikte vidalar olmalıdır.

# (kare) Başlı Vidalar; 1.6mm çapında(3-4-5-6-7-8-9-ll-13-15-17-19mm) 
uzunluklarında.1.9mm çapında(5-7-9-llmm)uzunluğunda hem self tapping hemde self 
drilling özellikte vidalar olmalıdır.

3-CERRAHİ SET
Set içerisinde plak kesici,plak tutucu,plak bükücü,plak sabitleyici kanal tutuculu,vida 
sürücü,vida tutucu,sabit vida sürücü,mesafe ölçer 30mm ye kadar,1.3 drill 31-34-47-50mm 
uzunluğa kadar,
4-Set içerisinde tüm implant ve el aletlerinin ayrı ayrı yerleri olmalı ve isimleri yazmalıdır.

5-Tüm plaklar 1.6mm ve 2.0mm kalınlığında olmalıdır.

6-Tüm implantlar, titanyum materyalden imal edilmiş olmalıdır.

7- Yüklenici firma, teslim edilen ürünler ile birlikte vaka esnasında gerekli cerrahi uygulama 
set, aparat ve aksesuvarlarını temin etmelidir. Cerrahi uygulama setleri şu özellikte olmalıdır;

a. Cerrahi uygulama aletleri ve sistem implantları, korunması ve steril edilmesi için özel 
sterilizasyon kapları içinde olmalıdır.

b. Cerrahi uygulama aletleri, kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır.

8. Teklif edilen ürünlerin tamamı, MR görüntülemede ferromanyetik etki oluşturmayacak 
özellikte olmalıdır.Teklif edilen ürünlerin ve enstrümanların tamamı birbiri ile uyumlu 
olmalıdır.
9. Yüklenici firma, vereceği ürün ölçülerini kliniğin ihtiyaçlarına göre belirleyecek, sonradan 
kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçülerdeki ürünleri istenilen ölçüdeki 
ürün ile değiştirmeyi kabul edecektir.

10. Ürünler, CE belgesine sahip olmalı ve CE işareti ürün üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
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11. Yüklenici firma, ürünlerin vaka esnasında steril şartlarda sunumunu sağlamalı ve 
ürünlerin parti seri (LOT) numarası ürün tesliminde yazılı olarak sunulmalıdır.

12. Malzemeyi teklif eden firma, distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.

13. Üretici firma tarafından teslim edilen malzemelerin orijinal olduğu, firma kodları, üretim 
parti seri numaraları ( LOT no ) ve teslim edilen adetleri belirtir Üste ile yazılı olarak garanti 
edilmiş olmalıdır.
14. Son kullanma tarihi, tesiim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

15. Teklif edilen ürünler, ulusal bilgi bankası onayına sahip olmalı, onaylı ürün (barkod) 
numarası teklif ile birlikte sunulmalıdır.

16. Yüklenici firma, ürünlere ait marka adı, barkod numarası üretici firma adı, varsa model 
numarası, firmaya ait malzeme kodu bilgilerini teklif ile birlikte sunmalı ve ayrıca ürün ile 
birlikte teslim etmelidir.

17.Sistemin ürün sorumluluk poliçesi bulunmalıdır.

TAŞ
manı 

'cil No:153802  
Devlet Hastanesi


