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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Sayı   :E-32319748-934.01.04-234621 29.11.2022
Konu :Tıbbi sarf malzeme alımı hk.

TEKLİF MEKTUBU

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı kliniklerinde kullanılmak üzere ekte belirtilen malzemelerin 
alımı ; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN 
USULÜ) alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde 02.12.2022 Cuma günü, saat : 10.00' a kadar KDV hariç 
fiyat Türk Lirası cinsinden teklifinizi vermenizi , teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica 
ederim.

Durmuş KOÇ
Şube Müdürü

Ek:Teklif mektubu ve teknik şartname
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Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerden teklif verdiğimiz kısımların  tamamını, teknik 
şartnameye riayet ederek  katma değer vergisi hariç (rakamla) …..….…………(yazıyla) Türk 
Lirası karşılığında 
.……………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

karşılığında İdarenize sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim etmeyi taahhüt 
ederim.

ÜZERİNİZE MALZEME KISMI KALDIĞINDA TESLİM EDEMEYECEĞİNİZ YA DA 
ŞARTLI BİLDİRİM YAPACAĞINIZ TEKLİFLERİNİZ İÇİN BULUNDUĞUNUZ 
TİCARET ODALARINA BİLDİRİMDE BULUNULACAKTIR. BUNUN İÇİN ŞARTNAME 
İLE İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN MAİL ATABİLİR YA DA SON KISIMDA BELİRTİLEN 
NUMARALARI ARAYABİLİRSİNİZ. 

Bu bölümün altına kaşenizi 
vurunuz    ve yetkili imzanızı atınız.

                   

BİRİNCİ BÖLÜM: TEKLİF CETVELİ

Sır
a 

No

Mal ve Kalemin 
Adı ve Kısa 
Açıklaması

Miktar Birim UTS Marka Birim 
Fiyat 
(TL)

Tutar 
(TL)

1 BOND 
ÜNİVERSAL

70 ADET

2 BEYAZ ALÇI (25 
kg çuvallarda)

2 ADET

3 AYNA BAŞI 
(RHODYUM)

200 ADET

4 KORUYUCU 
YÜZ MASKESİ

50 PAKET

5 IŞIKLA 
POLİMERİZE 
EDİLEN BRAKET 
YAPIŞTIRICI SET

5 ADET

KDV HARİÇ GENEL TOPLAM
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İKİNCİ BÖLÜM: ŞARTLAR VE DOĞRUDAN 
TEMİN SÜREÇ  BİLGİLERİ 

Teslimat sürenizi ve KDV oranınızı 6-7. maddelerde belirtiniz. Ödemelerimiz  teslim ve 
kabule istinaden 60 İş günüdür. Markanızı-Modelinizi ve tanıtıcı unsurlarınızı lütfen 
belirtiniz.

Teklife Esas Genel Hususlar

FİRMA KAŞE

ADI SOYADI   İMZA

1- Son Başvuru 
Tarih ve Saati

:
02/12/2022 Cuma günü Saat: 10.00  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.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

EK: TEKNİK ŞARTNAME 

1- SELF-ETCH BOND (6., 7. JENERASYON YA DA UNİVERSAL)

9- Teknik şartname 
ekte yer 
almaktadır.

Değerlendirme de öncelik fiyat esas esası olacaktır. 

Ancak kliniklerde ki sorumlular tarafından malzemenin Teknik 
şartnameye uygunluğu, marka model tercihleri ya da teslimat süreleri 
ve gerektiğinde demo yapılması 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

TEKLİF VERECEĞİNİZ 
MALZEMELERİN 
KUTUYSA İÇİNDE 
KAÇ ADET VAR 
ELİNİZDE BULUNAN 
ÖLÇÜLERİ YA DA 
NUMARALARI 
NELERDİR. 

MARKASI VE MODELİ 
GİBİ UNSURLAR 

TANIMLAYI CI 
UNSURLAR

GİBİ TÜM TANITICI 
MATERYALLERİ 
LÜTFEN YAZINIZ. 

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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a) Tüm direkt ve indirekt restorasyonlarda üniversal kullanıma sahip olmalıdır. 

b) Tüm indirekt restorasyonlarda, self-cure, dual cure rezin simanlar ile kullanılabilmelidir. 

c) Self etch sistem olmalıdır.

d) Adeziv silan olarak da kullanılabilmelidir. 

f) Işıkla sertleştirilmelidir. 

g) Nemli ve kuru yüzeylerde uygulanabilmelidir. 

k) Tek tabaka uygulama yeterli olmalıdır. 

l) Dentine ve mineye bağlanma oranı en az 25 MPa olmalıdır. 

m) Kesilmemiş mine tabakasına bağlanma oranı en az 20 MPa olmalıdır. 

n) Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.

o) Numune görülecektir.

2- ALÇI BEYAZ

a) Diş protez laboratuvarında kullanılmaya uygun Paris alçısı olmalıdır.

b) Karıştırıldığında pürüzsüz olmalıdır.

c) Çabuk serteşen tipte olmalıdır, en erken 3 en geç 10 dakikada sertleşmelidir.

d) Beyaz kartonpiyer alçısı olmalıdır.

e) En az 25 kg’luk ambalajda olmalıdır.

f) Saf kalsiyum sülfat hemihidrat olmalıdır.

g) Ambalaj nem almamış olmalı ve içinde yabancı madde bulunmamalıdır.

h) İnce elenmiş olmalıdır.

3- AYNA BAŞI (RHODYUM)

a) Camı düz olmalı ve yansıması net olmalıdır. 

b) Boyutu 4 numara olmalı.

c) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinden ve kimyasal solüsyonlardan etkilenmemeli, 
otoklavda steril edilebilmelidir. 

d) İlaçların yapışmaması için pürüzsüz, düz, kolay temizlenebilir olmalıdır. 

e) Dış yüzeyleri pürüzsüz cilalanmış olmalıdır. 
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f) Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı elektro polisaj yöntemi ile yapılmış 
olmalıdır. 

g) Aletlerin her birinin üzerinde markası ve menşei yazılı olacak ve silinmesi mümkün 
olmayacaktır. 

h) Otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 

i) Üzerinde markası, katalog nosu ve CE işareti yazılı olmalıdır.

j) Numune görülecektir.

4- KORUYUCU MASKE 

a) Diş hekiminin muayene ve tedavi esnasında kullanabileceği yüz maskesi olmalıdır. 

b) En az 50 lik paketlerde en az iki katlı olmalıdır. 

c) Takılması için lastiklerden destek almalıdır. 

d) Lastikleri ince iplik tarzı olmalıdır, kulağı tahriş etmemelidir. 

e) Lastikler maskeye sıkıca tutunmalı kolayca kopmamalıdır. 

f) Bir kenarında yüze daha iyi adapte edebilmek için metal şerit olmalı ve bu metal şerit 
dışarıdan görülmeyecek şekilde yerleşmiş olmalıdır. 

g) İçini göstermelidir. 

h) Ambalaj üzerinde üretildiği ülke adı, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası 
yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır. 

i) Numune görülecektir. 

5- IŞIKLA POLİMERİZE BRAKET YAPIŞTIRICI SET 

a) -Ortodontik kullanım amaçlı olmalıdır. 

b) -Setin içerisinde en az 1 bond ve 2 şırınga kompozit olmalıdır. 

c) -Metal, seramik ve kompozit braketleri yapıştırabilmelidir. 

d) -Braketin yapıştırılmasının hemen sonrasında ark teli bağlanabilmelidir. 

e) -Braket etrafından taşan kompozit artıkları kolaylıkla temizlenebilmedir. 

f) -Bond en az 6 ml lik tüpler içinde olmalıdır. 

g) -Kompozit en az 4 gr’lık şırınga şeklinde olmalıdır. 

h) -Şırıngalar ışık geçirmeyecek şekilde koyu renkli olmalıdır. 

i) -Işıkla sertleşmelidir. 

j) -Sertleştikten sonra şeffaf olmalıdır. 
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k) -Ürünün teslim tarihi ile son kullanma tarihi arasında en az 2 yıl olmalıdır. 

l) -Ürünler kullanacak bölüm tarafından tarafından beğenilerek alınacaktır. 

m) Numune görülecektir.

Not: 0356 212 42 22/7805 ve 0356 212 42 22/ 7822 numaralı telefonlardan şartnameyle ilgili 
bilgi alabilirsiniz.
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