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TEKLİF MEKTUBU
(İLGİLİ FİRMALARA)

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen 
malzemelerin alımı ; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca 
(DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV 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-
UTS

Marka Birim 
Fiyat 
(TL)

Tutar 
(TL)

1 Tıbbi Atık Tulumu 3 Adet

2
Tıbbi Atık Çizmesi 3 Adet

3
Tıbbi Atık Eldiveni 5 Adet

4
Tıbbi Atık Maskesi 10 Adet

5 Tıbbi Atık Dijital 
Tartı 1 Adet

6
Koruyucu gözlük 6 Adet

7
Tehlikeli atık poşeti 100 Adet

8
Ambalaj Atığı Poşeti 500 Adet

KDV HARİÇ GENEL TOPLAM

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Tarih ve Sayı: 29/07/2020-E.8497
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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.
TÜM KISIMLAR İÇİN TEKLİF BİTİŞ SAATİNE KADAR NUMUNE VERİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR. ÖDEMELERİMİZ KABULE İSTİNADEN 3 İŞ GÜNÜ 
İÇİNDEDİR.                    

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 : 05/08/2020 Çarşamba  günü Saat: 14.00  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 
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 teknik 

mailto:satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr
http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx
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NOT: TEKLİF VERME BİTİŞ SAATİ OLAN 05.08.2020 ÇARŞAMBA SAAT 14.00’ A 
KADAR BÜTÜN İSTEKLİLERİN NUMUNELERİNİ FAKÜLTEMİZ AYNİYAT 
BİRİMİNE TESLİM ETMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. NUMUNE 
GÖSTERMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE 
ALINMAYACAKTIR. 

şartnameye 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.

EKLER :
Teknik Şartname



TIBBİ ATIK TULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.Turuncu renkte olmalıdır. 

2.Tulum şeklinde olmalıdır. 

3.Yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olmalıdır. 

4.Polo yaka olmalı ve uzun düz kollu olmalıdır. 

5.Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve  isteğe bağlı özel ölçülerde hazırlanabilmelidir.Ölçülere 

idare karar verecektir. 

6.Tulum arka kısmında ‘’ULUSLARARASI BİOTEHLİKE AMBLEMİ’’ İLE ‘’DİKKAT TIBBİ 

ATIK’’yazısı baskısı olacaktır.İdarenin isteğine bağlı olarak ön kısmında üst cebin üstüne ‘TIBBİ 

ATIK PERSONELİ’’ yazısı eklenebilmelidir. 

7.Tıbbi atık kıyafeti standart tulum şeklinde hazırlanmalıdır. 

8.Tıbbi atık kıyafetinin kumaşı koruyucu nitelikte olup,yırtılmaya karşı dayanıklı ve sıvı geçirmez 

olacak,tulum yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak. 

9.Belde yarım lastik ,kaliteli fermuarlı olacak. 

10.Kollar düz olacak. 

11.İthal polyester gabardin(%65 pamuk,%35 polyester) kumaş kullanılacak. 

TIBBİ ATIK ÇİZMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.Su geçirmez olacak. 

2.İğne batmaz kauçuktan olmalıdır. 

3.Diz altı hizasında olmalıdır. 

4.Yıkamaya ve kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır. 

5.PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş tabanı sert kauçuktan olmalıdır. 

6.Sağlam ve kaymayan bir alt yapıya sahip olmalıdır. 

7.İç yüzeyi pamuk astarlı ve terletmeyen yapıda olmalıdır. 

TIBBİ ATIK ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olmalıdır. 

2.Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak. 

3.Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak. 

4.Üstü tamamen kaplı,iç astarı kaliteli olacak. 

5.Rengi turuncu olacak. 

6.Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek,kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden 

koruyucu özelliği bulunmalıdır. 

7.Tıbbi atık eldiveni CE ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır. 

8.Eldivenler kaliteli kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır. 

9.Kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır. 

10.Kaymayı engellemek için eldivenin üzeri tırtıklı olmalıdır. 

 



 TIBBİ ATIK MASKESİ 

1.Yüze uymayı sağlayan ayarlanan lastikleri olmalıdır. 

2.Toz,sis,mikrop ve dumana karşı koruyucu özelliğinde olmalıdır. 

3.Buruna gelen kısım metal takviyeli olmalıdır. 

4.Her iki yanda kulak tutucu lastikleri olmalıdır. 

5.Beyaz renkli olmalıdır. 

6.Mikroorganizmaların geçişini engelleyecek filtresi olmalıdır. 

7.Tıbbi atık maskesi standartlarına uygun filtreli koruyucu özellikte olmalıdır. 

 

KORUYUCU GÖZLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ  

1.Dezenfekte edilebilmeli ve tekrar kullanıma uygun olmalıdır. 

2. Tıbbi ve Medikal kullanıma uygun olmalı.  

3. Şeffaf polikarbonat camlı, tam korumalı, ventilsiz, elastik bantlı, çok hafif, antireflektif olmalı ve 

buğu yapmamalıdır. 

 4.Kullanıcıyı kan, vücut sıvılarına ve diğer potansiyel enfekte sıvılara karşı korumalıdır.  

 5.Gözlük sapları ve bantların uzunluğu yüz konturlarına rahat uyum sağlayacak şekilde 

ayarlanabilmelidir. 

 6.Gözlük bileşenleri çarpmaya dayanıklı materyalden yapılmış olmalı ve kırılsa bile yaralanmalara 

sebep olabilecek keskin kenarlar oluşturmamalıdır.  

7.Hijyen ve sağlık açısından zararlı bir madde içermemelidir. 

 8.Gözlük su ile yıkanabilmeli ve yumuşak bir bezle silinebilmelidir L) 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı 

Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği 

(2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümlerine uygun olmalı M) TS 5560 EN166 standardına 

uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır. 

 

TIBBİ ATIK DİJİTAL TARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.Tartının ölçüm kapasitesi en az 150 kg olmalıdır. 

2.Tartı 20gr hassasiyetle tartım yapmalıdır. 

3.Hem elektirik(220V/AC) hem pil(6*1.5V/DC)ile çalışabilmelidir.Tartı aleti ile birlikte orijinal 

adaptörü ve 6 adet 1.5V pil cihazın üzerinde verilmelidir. 

4.Tartı kg biriminden ölçüm yapacaktır.Tartı işleminden sonra görüntü ekranda bir süre 

kalmalı,kullanılmadığı zaman kendi kendine kapanma özelliğine sahip olacaktır. 

5.Ekrandaki değerleri sabitleme ve dara alma özelliğine sahip olmalıdır.Tartı aletinin ekranı cihaza 

monte edilmiş olmalı ve kolayca çıkmamalıdır. 

6.Tartı aletinin platformu 60*60 cm’den küçük olmamalıdır. 

7.Cihaz nemli ortamda çalışacağından paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalı. 



8.Cihazın en az 2 yıl garantisi olmalı.Cihaz hastanemizin tıbbi atık deposuna yüklenici tarafından 

montajı yapılıp gerekli kullanım eğitimleri ilgili personele verilecektir. 

 

TEHLİKELİ ATIK POŞETİ 

1.Sarı renkte olacaktır. 

2. Tehlikeli atık poşetlerin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarında olacaktır. 

3.Tek kat kalınlığı 45 mikron, çift kat kalınlığı 90 mikron olacaktır. 

4. Geri dönüşüm ürünü olmayan, orijinal polietilen hammaddeden üretilecektir. 

5. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “TEHLİKELİ ATIK” ibaresi yazılacaktır. 

6.Kokusuz ve pürüzsüz olacaktır, hava kabarcıkları içermeyecektir. 

7.Körüksüz ve sızdırmaz olacaktır. 

8.En az 10 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır. 

 9. Esnek özellikte olup yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır. 

 10.Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın 

teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik 

şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirilecektir. 

 

AMBALAJ ATIĞI POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.Çöp torbası toplama/atık maddelerden imal edilmemiş olmalıdır. 

2.Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. 

3.Çöp torbası kokusuz ve sızdırmaz olmalı,kolay yırtılmamalıdır. 

4.Çöp torbası 80*110cm ebatında olmalıdır. 

5.Çöp torbası 10 ‘lu rulo paket halinde olmalıdır. 

6.Çöp torbası iki kat 70 mikron ağırlığında olmalıdır. 

7.Çöp torbası mavi renkte olmalıdır. 

8.Çöp poşeti üzerinde GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK yazısı ve amblemi bulunmalıdır. 

9.TSE/TSEK belgesi olmalıdır. 

 

Tıbbi Atık Tulumu 3 adet 

Tıbbi Atık Çizmesi 3 adet 

Tıbbi Atık Eldiveni 5 adet 

Tıbbi Atık Maskesi 10 adet 

Tıbbi Atık Dijital Tartı 1 adet 

Koruyucu gözlük şartnamesi 6 adet 

Tehlikeli atık Poşeti 100 adet 

Ambalaj Atığı Poşeti 500 adet 

 


