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Hastanemizin Satınalma birimince alımı yapılacak olan Malın alımına esas olmak üzere, aşağıda
cinsi ve miktarı yazılan mal kaleminin KDV hariç fiyatların kurumumuza bildirilniesi hususunda;
Gereğini arz/rica ederim.
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Malzemenin Cinsi

Miktarı Birimi

PROTEZ KUTUSU

500

ADET

EXPANSIYON VIDASI

250

ADET

DISTALIZASYON VIDASI

100

ADET

ÜÇ YÖNLÜ VIDA

50

ADET

0.7 MM ORTODONTIK TEL

2

ADET

PEDODONTIK ÖLÇÜ KAŞIÖI

30

TAKIM

Birim Fiyatı

Toplam Fiyatı

Dt. Fuat DEMİRT A Ş

Ek : 1 Adet Teknik Şartname (3 Sayfa)

Adres :İ nönü Cad. T.C.D.D Ambar Yolu Malatya Eğitim Araştı rma
Bilgi için:Tugba ÖZDEMIR
Hastanesi Arkası Yeşilyurt/MALATYA
Unvan:Tı bbi Sekreter
Tel
: 0422 221 01 34 Dahili :1135
Faks :0422 221 17 90
e-posta :malatyaadsm.stnlm@saglik.gov.tr
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İSTEM NO: 13362
MALZEME /CİHAZ ADI: Tı bbi Sarf
ISTEYEN BİRİM/HASTANE:Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
İSTENEN ÖZELLIKLER:

1.PROTEZ SAKLAMA (TESLİM) KUTUSU BASKILI TEKNIK ŞARTNAMESİ
Şeffaf ve sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Koku yapmamalıdır.
Kendinden kapaklı olmalıdır.
Kapak gövdeye bağlantılı olmalıdır.
Kutunıul yüksekliği 7 em ±0.5, kapak genişliği 9 em±0.5, kapak uzunluğu 8 cm±0.5 olmalıdır.
Diş protezleri, ortodontik apareyler; dental apareyler (dişlik. gece plağı ...) saklama için uygun
plastikten üretilmiş olmalıdır.
Temizleme tableti kullanımı için yeterli derinliğe sahip olmalıdır.
Rengi komisyon tarafından değerlendirilecek ve seçilerek alınacaktır.
Kutunun üzerinde Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin Amblemi ve Kurum
Bilgileri yer almalıdır.
Numuneler görülecek ve komisyon tarafından denenerek şartnameye uygunluğu
değerlendirilecektir.

2-SLOW EKPANSİYON VİDASI TEKNIK ŞARTNANIESİ
1-Steril edilebilir, paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
2-12 mm Uzunluğunda olmalıdır.
3-7,5 mm genişliğinde olmalıdır.
4-3,5 mm eninde olmalıdır.
5-5 mm ekspansiyon yapabilme kabiliyetinde olmalıdır.
6-Vida üzerinde açılı m yönünü gösteren işaret bulunmalıdır.
7-Her türlü lcrozyona karşı dirençli olmalıdır.
8-Diş hekimliğinde kullanılan kimyasallardan ve doku sıvılanndan etkilenmemelidir.
9.Ürün en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
10.Teslim edilen ürünün miadını n bitimine 3 (üç) ay kala firma ürünü yenisi ile değiştirecektir.
11.Yüklenici firma teklif ettiği ürünün (Ulusal Bilgi Bankasına) UBB' ye kayıtlı olduğunu gösterir
belgeyi muayene kabul komisyonuna sunmak zorundadır. (Yüklenici UBB Kaydı olmayan ürünler
için kapsam dışı olduğunu belirtmek zorundadır.)
12.Yüklenici firma talep edilen ürünü hastanemiz depo giriş kapısına kadar teslim etmek
zorundadır.
13. Numunesi görülecek ve komisyon tarafından denenerek şartnameye uygunluğu
değerlendirilecektir.

3-ORTODONTİK VİDA (TEK TARAFLI DİSTALİZASYON İÇİN)
1.Slow ekspansiyon aparylerinde kullanılacak nitelilderde olmalıdır.
2.Muhtelif ebat ve çeşitlerde olmalıdır.
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3.Şekil ve ebatlar idare tarafında belirlenerek alınacaktır.
4.flrün en az 2 yı l miadlı olmalıdır.
5.Teslim edilen ürünün miadı mn bitimine 3 (üç) ay kala firma ürünü yenisi ile değiştirecektir.
6.Yüklenici firma teklif ettiği ürünün (Ulusal Bilgi Bankası na) UBB' ye kayıtlı olduğunu gösterir
belgeyi muayene kabul komisyonuna sunmak zorundadır. (Yüklenici UBB Kaydı olmayan ürünler
için kapsam dışı olduğunu belirtmek zorundadır.)
7.Yüklenici firma talep edilen ürünü hastanemiz depo giriş kapısı na kadar teslim etmek zorundadır.
8.Numunesi görülecek ve komisyon tarafından denenerek şartnameye uygunluğu
değerlendirilecektir.
4-VEREN (3 YÖNLÜ) VİDA TEKNİK ŞARTNAMESİ
Ilk yönlü genişletme yapabilmelidir.
2.0ç adet aktivasyon deliği bulunmalıdır.
3.Her aktivasyon bölgesinde aktivasyon yönünü gösteren işaretler bulunmalıdır.
4.Her segment en az 4 (dört) mm genişletme yapabilmelidir.
5.thün en az 2 yı l miadlı olmalıdır.
6.Teslim edilen ürünün miadını n bitimine 3 (üç) ay kala firma ürünü yenisi ile değiştirecektir.
7.Yüklenici firma teklif ettiği ürünün (Ulusal Bilgi Bankasına) UBB' ye kayıtlı olduğunu gösterir
belgeyi muayene kabul komisyonuna sunmak zorundadır. (Yüklenici UBB Kaydı olmayan ~ler
için kapsam dışı olduğunu belirtmek zorundadır.)
8.Yüklenici firma talep edilen ürünü hastanemiz depo giriş kapısına kadar teslim etmek zorundadır.
9.Numunesi görülecek ve komisyon tarafından denenerek şartnameye uygımluğu
değerlendirilecektir.

5. ORTODONTİK TELLER (0,7)
1-0.7 rrım kalınlığında tam yuvarlak olmalıdır.
2-En az 500 gr lık rulo da ve en az 100 mt olmalıdır.
3-Spring hard olmalıdır.1800-2000 Nimm2 olmalıdır.
4-Rulo üzerinde ürün özellikleri yazıyor olmalıdır.
5-Numuneler görülecek ve komisyon tarafından denenerek
değerlendirilecektir.

şartnameye uygunlug'u

6-PEDODONTİK ÖLÇÜ KAŞIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1)Ölçü kaşıkları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2)Ölçü maddesinin kaşıktan ayrılmasını önleyecek sıklık-ta ve çapta retansiyon delikleri mevcut
olmalıdır.
3)Kaşık ve sap birleşim yeri sağlam olmalıdır.
4)Ölçü kaşıklarının sapları kavisli olacaktır.
5)Her türlü sterilizasyon koşullarında ve dezenfektan solüsyonlarından etkilenmemeli, korozyona
uğramayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
6)Metal kenarları yuvarlatılmış olup keskin kenarlar ve köşeler içermemelidir.
7)Çocuk hastalar için kullanılacak olan kaşıkların numaraları ve boyutları komis • ta ın
belirlenecektir.(Kaşıklar Alt —Üst T.
şeklinde olacaktır.)
09.
2

TEKNİK ŞARTNAME FORIVIU
mAw:.-;,gisitAWLİEtirniZTKArsF
DOKÜMAN NO
KY.FR.07

I

YAYIN TARIHI
02.11.2018

I
•

REVIZYON NO
00

REVIZYON TARIHI
00

SAYFA NO
1 /1

I

8)Kaşıklar en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
9)Istenen numara ve istenen sayıda kaşık idarenin uygun göreceği sayı da ve özellikte yüklenici
firma tarafı ndan hiç bir ücret istenmeden değişimi yapılacaktır.
10)Yüklenici firma teklif ettiği ürünün (Ulusal Bilgi Bankasına) UBB' ye kayıtlı olduğunu gösterir
belgeyi muayene kabul komisyonuna sunmak zorundadır. (Yüklenici UBB Kaydı olmayan ürünler
için kapsam dışı olduğunu belirtmek zorundadır.)
11)Numuneler görülecek ve komisyon tarafından denenerek, değerlendirilip teslim alınacaktır.
Bu Teknik Şartname 3 (üç) sayfadan ibaret olup 09/01/2019 tarihinde komisyonumuzca imza altına
alınmıştır.

Uz.
cu EKTİREN
Ortodonti Uzmanı

Dt.Denız Şi NER
Dişhe mi
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Mustafa ÖZNANECİ
Diş Protez Tek.
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