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TEKLİF MEKTUBU
(İLGİLİ FİRMALARA)

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ortodonti ve Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı 
Başkanlığı kliniğinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımı ; 4734 Sayılı 
Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) 
alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi vermenizi , teklifinizde teslimat 
süresinin de bildirilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Nilgün Gülten İMRE

Fakülte Sekreteri

Sır
a 

No

Mal ve Kalemin 
Adı ve Kısa 
Açıklaması

Miktar Birim UBB Marka Birim 
Fiyat 
(TL)

Tutar 
(TL)

1 Dolorimetre cihazı 1 Adet

2 Mavi renkli band 

yapıştırıcısı 1 Adet

3 Detertraj lastiği 

(angulduruva 

için)
20 Paket

4 Sarı sert alçı (1 Kg 

poşetlerde) 1000 Adet

5 CAM İYONOMER 

SİMAN IŞIKLA 

SERTLEŞEN (KAPSÜL 

ŞEKLİNDE)

20 Kutu
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6 OTOMATRİS BANDI 

(MOLAR VE 

PREMOLAR)
30 Kutu

7 KOMPOZİT CİLA 

LASTİĞİ 100 Adet

8 BONDİNG 6. 
JENERASYON 30 Adet

9 REZİN SİMAN 10 Adet
10 RETRAKSİYON İPİ 10 Adet

KDV HARİÇ GENEL TOPLAM

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin tamamını katma değer vergisi hariç (rakamla) 
……..….…………(yazıyla).……………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………….
karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

                            
Bu bölümün altına kaşenizi 

vurunuz    ve yetkili imzanızı atınız.
                   

İKİNCİ BÖLÜM
Teslimat sürenizi ve KDV oranınızı 6-7. Maddelerde belirtiniz.

Teklife Esas Genel Hususlar

FİRMA KAŞE

ADI SOYADI   İMZA

1- Son Başvuru 
Tarih ve Saati : 22/04/2019 Pazartesi günü Saat: 16.00  Tel&Faks-

 0356 214 84 45 

2- Teklif Başvuru 
Yeri

: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ali Şevki EREK 
Yerleşkesi Satın alma Birimi
 Merkez/ TOKAT

3- Tekliflerinizi 
verebileceğiniz 
şekiller

satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr e-posta adresine ya da
 0356 214 84 45 numaralı faksa gönderebilirsiniz.
Kargo veya posta yoluyla gönderecekseniz  zarf kaşeli 
imzalı olarak kapatılmış olmalıdır.

4- Doğrudan alım 
duyurusunun 
görüleceği yerler

: Satın alma Birimimiz ve
 http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx 
web adresidir.

5- Teklif Türü : Birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif 

mailto:satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr
http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx
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verilebilecektir.Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir. Birden fazla 
fiyat teklifi kabul edilmeyecektir.

6- Teslimat sürenizi 
buraya belirtiniz ……. Gün……Ay

7- KDV oranını 
buraya belirtiniz. %.....

8- Kaşenizi 
vurduktan sonra 
yetkili imzasını 
da teklif 
cetvelinin altına 
atınız.

Teklifinizi sunacağınız belgeyi kaşeledikten sonra teklif verme 
yetkiliniz tarafından imza atılacak ve teklifiniz yazı ile de 
belirtilecektir.

9- Teknik şartname 
ekte yer 
almaktadır.

Değerlendirme de öncelik fiyat esas esası olacaktır. 
Ancak kliniklerde ki sorumlular tarafından malzemenin klinik 
koşullarına uygunluğu, marka model tercihleri ya da teslimat süreleri 
değerlendirmede yer alacaktır.Numune konusunda teknik şartnamede 
yer alan bilgiler esastır. Şartnamede numune istenmemişse ve daha 
sonra numune talep edilirse verilen süre içerisinde  istekliler 
numunelerini vermek zorundadır.

10- Teslimat yeri ve  
Şartları

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ayniyat Birimi teslim yeridir.
Vereceğiniz tekliflerde ki bilgiler teslimat süresi, marka, model, ubb 
vb. gibi belirleyici unsurlar sipariş mektubuna  esas olacağından 
açıklayıcı olmalıdır. Siparişler zamanında ve tam olarak teslim 
edilmelidir.
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EKLER :
Teknik şartname
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Konu :İstek

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Kliniğimizde kullanmak üzere dolorimetre cihazı (1 adet) ve mavi renkli bant 
yapıştırıcı (6-8 adet tüp aralığı) ihtiyaç duyulmakta olup şartnameleri ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 Prof. Dr. Ali Altuğ BIÇAKÇI
Anabilim Dalı Başkanı

EK :
Şartname (2 Sayfa)

Evrak Tarih ve Sayısı: 18/04/2019-E.21550



DOLORİMETRE CİHAZI

 Ağrı eşiğini ölçmeli.
 5 kg’a kadar ölçüm yapabilmeli.
 Üçüncü nokta tek çift nokta stimülasyon seçimini belirlemeli,
 14 cm’e kadar ölçüm yapmalı.



MAVİ RENKLİ BAND YAPIŞTIRICISI
 Mavi renkte olmalıdır.
 Minimum 5 gramlık paket içerisinde olmalıdır.
 Işıkla sertleşmelidir.
 Yeterli tutuculuk sağlayabilmelidir.
 Yüzeyden kolaylıkla uzaklaştırılabilmelidir.



DETERTRAJ LASTİĞİ (ANGULDURUVA İÇİN)
a) Hasta ağzında detertraj polisajında kullanmak için olmalıdır.
b) Lastikler silikondan yapılmış olmalıdır.
c) Metal mandren ile birleşik olmalı, ayrılmamalıdır.
d) Lastikler beyaz renkli olmalıdır. - Kolay deforme olmamalı ve
parçalanmamalı.
e) Ambalaj üzerinde üretildiği ülke adı, üretici firmanın adı veya logosu, 
katalog
numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

ALÇI SERT
• Sabit ve hareketli protezlerin model yapımında kullanılacaktır.
• Toz-su karıştırma oranı 100 gr./30 ml. olmalıdır.
• Sertlik minumum 80 N/mm olmalıdır.
• Donma genleşme en fazla % 0,2 olmalıdır.
• Donma Süresi 10-15 dk. arasında olmalıdır
• Alçı partikülleri ince gren yapısında olmalıdır.
• Kırılgan olmamalıdır.
• Ölçüyü detaylı bir şekilde dublike edebilmelidir.
• Numune görülecek.
• Sarı renk 1 Kg.

CAM İYONOMER SİMAN IŞIKLA SERTLEŞEN (KAPSÜL ŞEKLİNDE)
(20 kutu)
• Rezin modifiye cam iyonomer esaslı olmalıdır.
• Anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmalıdır.
• Işıkla polimerize olmalıdır. Florid serbestleştirmelidir.
• Diş sert dokuları ile biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
• Uygulama tabancası her kutu ile birlikte bir adet verilmelidir.
• Radyoopak olmalıdır.
• Ürün hızlı ve güvenilir uygulama sağlayan her karıştırmada aynı kalitede ürün elde
edilmesini ve hijyenik çalışmayı sağlayan kapsül formunda olmalıdır. Kapsülün 
uygulama
ucu erişilmesi zor bölgelerde bile kolay uygulamayı sağlayacak şekilde açılı olmalıdır.
• Kapsül içerisinde en fazla 325 mg toz ve 0,1 ml likid içermelidir.
Set orijinal ambalajının içerisinde en az 50 adet kapsül içermelidir.
• En az 2 dakika uygulama süresi olmalıdır ve en fazla 20 saniye ışık uygulanması ile
polimerize olmalıdır.
• Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
Numune görülecektir.

OTOMATRİS BANDI (MOLAR VE PREMOLAR) (30 kutu)
 Matris bantlarının iç yüzeyi anatomik olarak şekillendirilmiş olmalıdır.



 Ağız içine yerleştirildiğinde matris bantı taşıyıcısı ağızda kalmamalıdır.
 Premolar ve molar için metal bantlar 0.030 ve 0.038 mm kalınlığında 5.0 mm ve 
6.3
mm yüksekliğinde olmalıdır.
 Bantlar şeffaf mika kutu içerisinde ve 50 adet olmalıdır.
 Kalınlık ve yükseklikler şeffaf kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
 Metal bantlar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
 Matris bantlarının takıldığı plastik tutucular farklı iki renkte imal edilmiş olmalıdır.
 Bantların döner kısmı dış yüzeyi mavi ve yeşil olmalıdır.
 Bantların döner kısmı iç yüzeyi sarı ve beyaz olmalıdır.
 Matris bantları ve döner kısmı ihtiyaç halinde tek tek olarak temin edilebilmelidir.
 Avrupa menşeili olmalıdır.

KOMPOZİT CİLA LASTİĞİ (100 adet)
• Kompozit, kompomer ve cam ionomer simanların polisajını mükemmel bir şekilde
yapmalı.
• Dayanıklı olmalı, kullanım sırasında kolayca parçalanmamalı.
• Şekil ve ebatları komisyonca belirlenecektir.
• Numune görülecektir.

BONDİNG 6. JENERASYON (30 adet)
• Self-etching, su-bazlı primer içermeli.
• Primer MDP fonksiyonel monomer (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen 
phosphate)
içermeli.
• Post-operatif hassasiyeti elimine etmeli.
• Kontakt dermatiti önleyen özel kutusu olmalı.
• Herhangi bir marka ışınla polimerize olan kompozit, kompomer ve ormoserlerin 
altında
kullanılabilmeli.
• Amalgam restorasyonların altına kavite örtüleyici olarak kullanılabilmeli.
• En az 6ml’ lik primer ve 5ml’ lik bonding ajanından oluşmalı.
• Bonding ajanı doldurucu oranı %10 olmalıdır.
• Diestema kapatmada kullanılabilmelidir.
• Mine ve dentine bağlanması 20 MPa’ ın üzerinde olmalıdır.
• Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
• Ortalama 200–250 kavitede kullanılabilmeli. Numune görülecektir.

REZİN SİMAN (10 adet)
• Amin içermemelidir.
• Dual sertleşen ve ışıkla sertleşen simanları bir arada içermelidir.
• Dual sertleşen siman, otomatik şırınga sistemi ile uygulama kolaylığı sağlamalı.
• Total etch ve self etch sistemleriyle uyumlu olmalıdır.
• İçinde deneme jeli bulundurmalıdır.
• Nano yapısı nedeni ile uygulama, kullanım, temizleme ve cilalama kolaylığı 
sağlamalıdır.



• İçeriğinde; 1 x 5 gr Dual cure ( şeffaf ,beyaz,sarı), 1 x 1.8 gr Light cure (şeffaf, 
beyaz vs..),
1 x 3 gr deneme jeli ( şeffaf, beyaz vs..), 1 x 5 ml silan primer, 24 adet uygulama ucu
bulundurmalıdır.
• Numune görülecektir.

RETRAKSİYON İPİ (10 adet)
• "Knitted" diye tanımlanan örgülü (zincirsel) tip olmalıdır.
• Değişik kalınlıklarda olmalı ve kalınlıklarına göre renk koduna sahip olmalıdır.
• Verilen tekliflerde ambalaj içindeki retraksiyon ipliğinin uzunluğu ve kalınlığı
belirtilmelidir.
• Solüsyona (Al. Sülfat,Epinefrin HCL) batırılmış olmalı. Numune görülecektir.


