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Konu :Tıbbi Amaçlı El Aleti ve Cihaz 

Alımı Hk.

TEKLİF MEKTUBU
(İLGİLİ FİRMALARA)

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Periodontoloji 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 Kretuvar 30 Adet

2 Portegü 10 Adet
3 BİSTÜRİ UCU 

(NO:15C) 20 Kutu

4 Papil Elevatörü 4 Adet
5

Bileyleme Cihazı  1 Adet

6 Arkansas 

Bileyleme Taşı 2 Adet

7 Furkasyon Küreti 1 Adet
8 Furkasyon Küreti 1 Adet

Tarih ve Sayı: 18/04/2019-E.5790
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9 Tünel-Bağ Doku 

Periost Elevatörü 

Seti  
1 Adet

10 Kavitron Ucu 20 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 : 24/04/2019 Çarşamba 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 

verilebilecektir.Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir. Birden fazla 
fiyat teklifi kabul edilmeyecektir.

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

7- KDV oranını %.....

mailto:satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr
http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx
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TEKNİK ŞARTNAME

1-KRETUVAR    
a) Paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
b) Çift yönlü kullanılabilir olmalıdır.
c) Fonksiyonel uçları keskin olmalıdır
d) Alet üzerinde markası, modeli, üretim yeri, CE işareti ve katalog numarası olmalı
e) Alet sapının çapı en az 9 en fazla 9,5mm olmalıdır. Böylelikle ergonomik ve rahat bir çalışmaya olanak 

sağlamalıdır.
f) Aletin ağırlığı 21 gr'dan fazla olmamalı, çalışırken eli yormamalıdır.
g) Aletin sap kısmında markanın yazılı olduğu alan haricindeki bölgeler rahat bir kavrayış için özel desenli 

olmalıdır.
h) Aletin sap kısmının her iki ucunda ayırt edilebilmeyi sağlayıcı renkli plastik halkalar olmalıdır.
i)  Bu halkalar otoklava girebilmeli, istenildiği zaman çıkarılıp, değiştirilebilmelidir.
j)  Teklif veren firmaların İthalatçı firmadan bu ihale için alınmış yetki belgesi olmalıdır.
k)  Teklif edilen ürünlerin tamamı UBB ‘ye kayıtlı olmalıdır ve ihaleye sunulmalıdır.
l)  Teklif veren firmalar İthalatçı firmanın UBB Bayii sisteminde kayıtlı olmalıdır.
m)  Aletin çelik alaşımında krom oranı %17, karbon oranı ise %0,5'i geçmemelidir, böylelikle uzun süre 

bileylenmeden çalışılabilmeli, uzun süre dayanıklı kalmalıdır. 
n)  Aletin çelik alaşımında nikel bulunmamalıdır.
o)  El aletleri özel Amerikan çeliğinden üretilmiş olmalıdır.
p)  Aletin sap kısmının boyu 105mm ile 110 mm olmalı, istenilen bölgeye ulaşabilmelidir.

q)  Alet distal yüzeylerde etkin çalışmayı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

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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r)  Functional shank uzunluğu 27mm ile 28,5mm arasında olmalı, terminal shank kısmı ise 10 mm'yi 
geçmemelidir.

s)  Aletin ambalajı şeffaf plastik korumalı kutu içerisinde olmalı ve üzerinde üretici firmanın açık adresi, 
mail adresi, menşei ve sterilizasyon koşulları belirtilmelidir.

t)   İlk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır böylece daha önceden açılması ve kullanılması 
önlenmiş olmalıdır.

u)  Kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme,işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, 
kararmaya,aşınmaya ve kırılmaya karşı garantili olacak

v)  Aletlerin 134 C derecede otoklavda steril edilmelidir. Bu özellik belgelendirilmelidir. Sterilizasyon 
esnasında deforme olmamalı ve kararmamalıdır. Hastanemizde kullanılan dezenfektanlardan 
etkilenmemelidir.

w) Muayene komisyonunca beğenilir olmalı, ağızın her bölgesinde kullanılabilecek yüksek ergonomiye 
sahip olmalı.

x) Numune görülecektir.

2-Portegü 
 Crile-Wood tip 15cm olmalıdır.
 Sap yüzeyi düzgün olmalıdır.
 Sapı uluslararası kalite standartlarına uygun paslanmaz 304 type çelik olmalıdır.
 Ürün üzerinde CE işareti ürün kodu ve markası yazılı olmalıdır.
 Steril edilebilmeli korozyona uğramamalıdır.
 Temizlenmesi kolay olmalı tekrar tekrar kullanılabilmeli uzun ömürlü olmalıdır.
 Kırılmaya ve korozyona karşı 3 yıl garantili olmalıdır.
 El aletleri her haliyle orijinal olmalıdır ve komisyonca beğenilir olmalıdır.
 Mukogingival cerrahide kullanıma uygun ergonomi ve inceliğe sahip olmalıdır.
 İğnenin sıkıca sabitlendiğinden emin olmak için kilidi olmalıdır.
 İğnenin kontrollü kavrama basıncı ile kaba dişeti dokusundan rahatlıklı geçmesine izin
vermelidir.

3-BİSTÜRİ UCU (NO:15C)
a) Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alüminyum folyo 

olmalı. İkinci kat: Alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen 
yapıda kağıt olmalıdır.

b) Paket üzerinde; bistüri numarası bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, 
CE işareti, üretici firmanın ismi ve üretim yeri okunaklı olarak yazılmalıdır.

c) Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken 
kolaylık sağlaması için yapışık olmamalıdır. 

d) Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı, yırtılmamalıdır.
e) Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır. 
f) İç paket büstiriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir. 
g) Bistüri karbon çelikten üretilmiş olmalıdır.
h) Paket üzerindeki marka ismi bistürü çeliğinin üzerinde de yazılı olmalıdır.
i) Kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır.
j) Bistürü dokuyu iyi kesmeli ameliyat süresince keskinliğini yitirmemelidir. 
k) En az 100 paketlik kutularda verilmedir.
l) Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.
m) Bu ürünü verilecek birim teklif fiyat 100 adet bistüri için olmalıdır.
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n) Numune görülecektir.

4-Papil Elevatörü 
a) Sap yüzeyi düzgün olmalıdır.                                                                                                    
b) Sapı uluslararası kalite standartlarına uygun paslanmaz 304 type çelik olmalıdır.          
c) Ürün üzerinde CE işareti ürün kodu ve markası yazılı olmalıdır.                                       
d) Steril edilebilmeli korozyona uğramamalıdır.                                                                        
e) Temizlenmesi kolay olmalı tekrar tekrar kullanılabilmeli uzun ömürlü olmalıdır.        
f) Kırılmaya ve korozyona karşı 3 yıl garantili olmalıdır.                                                        
g) El aletleri her haliyle orijinal olmalıdır ve komisyonca beğenilir olmalıdır.
h) Mukogingival cerrahide kullanıma uygun ergonomi ve inceliğe sahip olmalıdır.
i) Numune görülecektir.

5-Bileyleme Cihazı  
a) Scaler, universal küretler, küret uçları, ve tüm küretlerin bileylenmesinde kullanılabilmelidir.
b) En az 3 yıl garantili olmalıdır.
c) Numune görülecektir.

6-Arkansas Bileyleme Taşı

            a)Bileyleme cihazı ile uyumlu olmalıdır
7.Furkasyon Küreti 

a) Mesial ve Distal yüzeyler için olmalıdır.
b) Paslanmaz çelik olmalıdır.
c) Çift yönlü kullanılabilir.
d) Fonksiyonel uçları keskin olmalıdır
e) Alet üzerinde markası, modeli, üretim yeri, CE işareti ve katalog numarası olmalıdır.
f) Alet sapının çapı en az 9 en fazla 9,5mm olmalıdır. Böylelikle ergonomik ve rahat bir çalışmaya olanak 

sağlamalıdır.
g) Aletin ağırlığı 25 gr'dan fazla olmamalı, çalışırken eli yormamalıdır.
h) Aletin sap kısmında markanın yazılı olduğu alan haricindeki bölgeler rahat bir kavrayış için özel desenli 

olmalıdır.
i) Aletin çelik alaşımı 400 kalite paslanmaz çelik olmalıdır. 
j) Uzun süre bileylenmeden çalışılabilmeli, uzun süre dayanıklı kalmalıdır.
k) Aletin sap kısmının boyu 105mm ile 110 mm olmalı, istenilen bölgeye ulaşabilmelidir.
l) Aletin ambalajı şeffaf plastik korumalı kutu içerisinde olmalı ve üzerinde üretici firmanın açık adresi, mail 

adresi, menşei ve sterilizasyon koşulları belirtilmelidir.
m) İlk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır böylece daha önceden açılması ve kullanılması 

önlenmiş olmalıdır.
n) Kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, 

kararmaya, aşınmaya ve kırılmaya karşı garantili olacak
o) Aletlerin 134 C derecede otoklavda steril edilmelidir. Bu özellik belgelendirilmelidir. Sterilizasyon   

esnasında   deforme olmamalı ve    kararmamalıdır.    Hastanemizde kullanılan dezenfektanlardan 
etkilenmemelidir.

p) Aletin çalışma yapılan keskin ucunun uzunluğu 4,70mm ile 4,75 mm arasında olmalı. Aynı ucun genişliği 
ise 0.89 mm'yi geçmemelidir.

q) Numune görülecektir

8 Furkasyon Küreti 



Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BEKABE7SE
Ali Şevki Erek Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.Özcan Satınalma Birim 

Sorumlusu
Tel: 0356 214 84 45   Faks: 0356 214 84 45  
E-Posta: satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr   Elektronik ağ: http://disfak.gop.edu.tr

a) Bukkal ve Lingual yüzeyler için olmalıdır.
b) Paslanmaz çelik olmalıdır.
c) Çift yönlü kullanılabilir.
d) Fonksiyonel uçları keskin olmalıdır
e) Alet üzerinde markası, modeli, üretim yeri, CE işareti ve katalog numarası olmalıdır.
f) Alet sapının çapı en az 9 en fazla 9,5mm olmalıdır. Böylelikle ergonomik ve rahat bir çalışmaya olanak 

sağlamalıdır.
g) Aletin ağırlığı 25 gr'dan fazla olmamalı, çalışırken eli yormamalıdır.
h) Aletin sap kısmında markanın yazılı olduğu alan haricindeki bölgeler rahat bir kavrayış için özel desenli 

olmalıdır.
i) Aletin çelik alaşımı 400 kalite paslanmaz çelik olmalıdır. Uzun süre bileylenmeden çalışılabilmeli, uzun 

süre dayanıklı kalmalıdır.
j) Aletin sap kısmının boyu 105mm ile 110 mm olmalı, istenilen bölgeye ulaşabilmelidir.
k) Aletin ambalajı şeffaf plastik korumalı kutu içerisinde olmalı ve üzerinde üretici firmanın açık adresi, mail 

adresi, menşei ve sterilizasyon koşulları belirtilmelidir.
l) İlk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır böylece daha önceden açılması ve kullanılması 

önlenmiş olmalıdır.
m) Kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme,işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, 

kararmaya,aşınmaya ve kırılmaya karşı garantili olacak
n) Aletlerin 134 C derecede otoklavda steril edilmelidir. Bu özellik belgelendirilmelidir. Sterilizasyon   

esnasında   deforme olmamalı ve    kararmamalıdır.    Hastanemizde kullanılan dezenfektanlardan 
etkilenmemelidir.

o) Aletin çalışma yapılan keskin ucunun uzunluğu 4,70mm ile 4,75 mm arasında olmalı. Aynı ucun genişliği 
ise 0.89 mm'yi geçmemelidir.

p) Numune görülecektir.

9.Tünel-Bağ Doku Periost Elevatörü Seti 

a) Sap yüzeyi düzgün olmalıdır.                                                                                                    
b) Sapı uluslararası kalite standartlarına uygun paslanmaz 304 tip çelik olmalıdır.          
c) Ürün üzerinde CE işareti ürün kodu ve markası yazılı olmalıdır.                                       
d) Steril edilebilmeli korozyona uğramamalıdır.                                                                        
e) Temizlenmesi kolay olmalı tekrar tekrar kullanılabilmeli uzun ömürlü olmalıdır.        
f) Kırılmaya ve korozyona karşı 3 yıl garantili olmalıdır.                                                        
g) El aletleri her haliyle orijinal olmalıdır ve komisyonca beğenilir olmalıdır.
h) Mukogingival cerrahide kullanıma uygun ergonomi ve inceliğe sahip olmalıdır.
i) Numune görülecektir.

10.Kavitron Ucu 

a) Verilecek Piezo Skaler uçlar üretici firmanın ismini veya işaretini taşımalıdır.
b) Uç, kontrollü rezonans frekansına sahip olmalıdır.
c) 32.000 Hz frekansta çalışabilmelidir.
d) Akustik mikro-akımla etkili çalışma yapabilmelidir.
e) Piezo Seramik Ultrasonik sisteme uygun olmalıdır.
f) Uç, kolayca takılıp sökülebilmesi için otoklava girebilen sert plastik anahtarla birlikte verilmelidir, 

sararmayı önlemek açısından anahtar beyaz renkte olmamalıdır.
g) Her bir uç, plastik anahtar içerisinde, orijinal ambalajında olmalıdır. Uç üreticisi firmanın ismi ve ucun adı 

ambalaj üzerinde yazmalıdır. 
h) Uç, linear harekete uygun olmalıdır.
i) İrrigasyon için su çıkışı olmalıdır.
j) Uç,  ortalama 600 HV sertlikte olmalıdır.
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k) Numune görülecektir.

EKLER :
Şartname


