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TEKLİF MEKTUBU
İLGİLİ FİRMALARA

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı kliniğinde 
kullanılmak üzereaşağıda 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
Ali AYDIN

Fakülte Sekreteri V.

Sıra 
No

Mal ve 
Kalemin Adı ve 

Kısa 
Açıklaması

Miktar Birim UBB Marka Teklif 
Edilen 
Birim 
Fiyat 
(TL)

Tutar 
(TL)

1 Asit 250 Adet

2 Dolgu Kompozit 100 Adet

3 Maske 500 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.

Tarih ve Sayı: 24/09/2018-E.14055

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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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 : 27/09/2018 Perşembe 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 
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.

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

a) Şırınga formunda olmalıdır.

b) Şırınga içinde kalan asit miktarı görülebilecek şekilde ambalajlı olmalıdır.

c) Ürün ışıklı anterior ve posterior kompozit restorasyonların yapıştırılmasına kullanıma uygun olmalıdır.

d) Ürün, en az 3 ml şırınga şeklinde olmalıdır.

e) Ürünün orijinal ambalajında en az 20 adet uygulama ucu olmalıdır.

f) Ürün %34±1 ortofosforik olmalıdır.

g) Ürünün orijinal ambalajı içerisinde Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

h) Ürünün orijinal ambalajı üzerinde son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.

i) Numune görülecek.

2) KOMPOZİT (IŞIKLA SERTLEŞEN )

a) -Ürün anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmalıdır.
b) -Işıkla polimerize olmalıdır.
c) -Radyoopak olmalıdır.
d) -Florid içermemelidir.
e) -Mikrohibrit yapıda olmalıdır, kompozitin inorganik partikül boyudan 0,01 

ve 3,5 mikron arasında olmalıdır. Ortalama partikül boyutu 0,6 mikron 
olmalıdır.

f) -Kompozitin içerdiği doldurucu oranı ağırlık olarak en az %82 ve hacimsel 
olarak en az %60 olmalıdır.

g) -Ürün en fazla 20 saniye sürede polimerize olmalıdır.
h) -Bondingin ambalajı içeriğini ışıktan koruyucu olmalıdır.
i) -Set içerisinde 1 adet en az 5 mİ tek aşamalı ışıkla polimerize olan kompozit ve 

kompomerlerde kullanılabilen kendinden asitli bonding olmalıdır -Set içindeki 
bonding su bazlı olmalıdır. Aseton ve alkol içermemelidir -Set içerisinde en az 
1 adet en az 3ml %35 ortofosforik asit olmalıdır.

j) -Set orijinal ambalajının içinde en az 4 gr lık tüpler halinde Al, A2, A3, A3,5, 
B3, C2, D3 ve UD (üniversal dentin) renk seçenekleri olmalıdır.

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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k) -Set içerisinde bulunan renkler haricinde satın alınan ürünün temin edilebileceği 
en az 7 adet renk alternatifi olmalıdır.

l) -Dişleri beyazlatılmış hastalar için kullanılabilecek ve istendiğinde temin 
edilebilecek B.05 rengi olmalıdır.

m) -Dişlerin şeffaf bölgelerinde kullanılması için istendiğinde ve teminedilebilecek 
insizal rengi bulunmalıdır.

n) -Aksesuar olarak orijinal ambalajının içinde, en az 25 adet fiber fırça ucu, fırça 
sapı, renk skalası, ve en az 48 adet tek kullanımlık gode olmalıdır.

o) -Setin içinde 3, 2, 1.5, ve 1 mm’lik kademeli olarak yapılmış kompozit renginin 
seçilebileceği sıkala ve malzemenin polimerizasyonunun test edilebildiği 18 
mm derinliğinde ve 3 mm çapında özel bir delik içeren renk skalası içermelidir.

p) -Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde 
belirtilmelidir. -Ürünün orijinal ambalajının içerisinde Türkçe kullanım 
kılavuzu olmalıdır.

-Numune görülecektir.

3) KORUYUCU MASKE

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

b) -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 tutunmak 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

 TEKNİK ŞARTNAME BİLGİ İÇİN 

Ortodonti Anabilim Kliniği: 0356 212 42 22/ 7062 Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çelebi


