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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağda cinsi, miktan ve özellikled yazılr malzemelerin alımı 4734saylı Kamu İhale Kanununun 22ld, maddesiae göre Doğudan Temin Usulü ile yap acaktt. SözKonusu alrm için KDV hariç biriın fiyat t€ktiflerinizi TL iizerinden 22.06.2020 saat: 10:00'aedi olarak göndermeniz Gereğni rica ederim.
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' Malzemder sipariŞton son.a Hası]anemiz.Ambanrıa_m€€ai saatefi iç€rbiüldg Ariüa. Tslimi oıarak te§İm ed|lecekti... 
Y:|-TgPn fg?rsı,. uygunluğunun değerle"ani".siiçı-.ii|iiiEiİj#ffi'or..*a" numune ,eıııecektj.... Altematif Teılif kabul edilmeııecakıiı

. Tekliier Birim Fiyat üzerhde; değorlendidıecektir.

. Teklif edilen malzenıeleıin .T.C.llac ve Tlbtıi Cihaz Ulusd Blgi Eankasİ na k4dedile.ek onat|8fun§ ünin numa.aal (bartod} olrnalld|r.' Teklif edilen üliınleıin oııaYanmş iiriin numa*r: tı"*lrarl jilĞi"iiij"'Ğff#Ş#. ı"i ,a,aaıde doğeüıendiriımevecekir.
;JffiŞi,lti#i#"[Fil.İffi'ffi}"şffi,Hr..aiÜ'"ıi..Öiio"]"-#ii#ivuıoeıııcıniıiııa:iı]:taiJuili]jii,"6,iiiiısogii"
. Firma w}€ Bayii Numa.agl da belirtll;;cİ..
. Teknik Şİt ıarne ektedlr.
. En geç 3 (üç) 9ün içe.lshdo fafurag kuruma ulaşjnlmayan Mal /Hizmeün iidğnod }rapllma},9.aktr., Bu alınıdan oıta},a $kacak dan lhtibnann ha irıi" l6riiı-aiıi",rı"t-,i'iliĞTiiiJh v.uoııaır.. Toklif veren Firına/Firmalaı taJkandaki maddele,i *aOİl etıılİ-Ölİİ. 
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ThANruM vlDA ç|KARMA sErl TEKtıix şARTIıAMESı

1. Ürünlerin tamamı Titanyumdan imal edilmiş olmahdır.
2. Tum el alet|eri uzerinde Laser Tekniği ile üron adl,cE işgreti, Vida çaplan Ve Lot numarasl

silinmeyecek şekilde yazıh o|malıdır.
3. setin el aletleri iyonizasyon sistemi ile kbflamah olup puruzsuz yüzeyde olmahdlr.
4. 2.7 kilitli -kilitsiz vida boyları 10 mm ile başlayıp 42 mm kadar uygun olmaldır.
5. 3.5 kilitli - kiıitsİz vida boyları 12 mm ile başlayıp 65 mm kadar uygun olmalıdır.
6. 4.5 kilitsiz vida boyları 18 mm ile başlayıp 80 mm kadar uygun olmahdır.
7. 5.0 kilitli vida boyları 20 mm ile başlayıp 95 mm kadar uygun olmalıdır.
8. 3.5 kilitli kanüllü vida 14 mm başlayıp ıl2 mm kadar uygun olmalıdır.
9. 5.0 kilitli kanüllü vida 24 mm başlayıp 95 mm kadar uygun olmalıdır.
10. 6.5 kilitsiz concellous vida 50 mm başlayıp 115 mm kadar uygun olmalıdır.
11. 3.5 kilitsiz kanüllü vida 30 mm başlayıp 55 mm kadar uygun olmahdır
12. 4.5 kilitsiz kanüllü vida 30 mm başlayıp 70 mm kadar uygun olmalıdır
13. Set içerisindeki vidalar plaklar ile uyuırdÜ olup aynı marka uygun olmalıdır.
14. set içerisinde vidalar ile uyumlu dirill, derinlik ölçer ve vidalarla uyumlu tornavidası uygun

olmalıdır.
15. Teklif veren firmalann teklif saatınden en az1 saat önce numune onayı almahdır aki takdirde

teklif Veren fİrmaların teklifleri geçersiziayı|acaktır.

AĞRı DEV sl
op.D D L
0rtope vmaİ0 loji uı an,

V

v

Tesc, No: 13426


