
T .C .
AĞRI VALİLİĞİ 

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 
Patnos Devlet Hastanesi

-  i 13.01.2022
Sayı: - 5  h  
Konu: Fiyat Teklifi

Sayın.......................................................................................................................

Hastanemizde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 13 Kalem mal/ hizmet 4734 
Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve 
tasdikli olarak 17.01.2022 günü saat 10:00’e kadar Satmalma Birimine patnosdh@hotmail.com gönderilmesi/teslim 
edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İH T İY A Ç  L İST E Sİ

ık iN tA Y A  
İdari vejMİHi İşler Müdürü

S .N o M a lze m e  A dı M ik ta r B irim i B irim  F iy a tı T o p la m T u ta r
1 BOND ALL IN ONE 10 Adet
2 KOM POZİT SETİ 10 Adet
3 KALSİYUM  H İD R O K SİT (SEAL APEX) 10 Adet

4 DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 
04 AÇILI NO: 15 20 Adet

5 DÖNER KANAL EĞESİ (AN G U LD RUV A  İÇİN) 
04 AÇILI NO:20 20 Adet

6 GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO: 15-40 KARIŞIK 25 Adet
7 PAPER POİNT (0,04 AÇILI) 40 Adet
8 TOFFLAM İARE M ATRİKS 20 Adet
9 ÇİNKO o k s i t  o j e n o l 10 Adet
10 KALSİYUM  H İD ROK SİT KAİDE M ADDESİ 10 Adet

11
ELMAS FREZ A ERA TÖ R İÇİN SİYAH KUŞAK 
(ROND) 50 Adet

12 ELMAS FREZ A ERA TO R IÇIN SİYAH KUŞAK 
(FİSSÜR) 50 Adet

13 ÇELİK FREZ-ROND AN GU LD URV A  İÇİN 50 Adet

Son T eklif Verme Tarihi: 17.01.2022 g ü n ü  sa a t 10:00’e T eklif Verme gün ve saatine göre fax/m ail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim  edilmelidir.
1 -Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- M al/ H izmet ve Yapım  işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafm dan karşılanacaktır.
3- A lım a Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilm esi halinde yine 4734 sayılı K i 
Kanununun ilgili hüküm leri uygulanacaktır.
4-M alzeme teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas alınacak, benzer, m uadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif  gönderilm iş ise her kalem m alzem e için tek lif  fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm m alzem enin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim  edilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
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7-TekliF veren firma yukarıda yazılı tüm  şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alım ına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada m alzem enin barkot num arası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firm a bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorum ludur. Geri ödem e kurum u barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilm esi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurum un herhangi b ir surette m alzem e barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapm am ası halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
10- Yukarıdaki malzem e veya m alzem elere tek lif veren firm alar verilen tek lif kalem lerine istinaden Num une gönderilm esi 
zorundadır. Gönderilm eyen N um unelerin tek lif fiyatları değerlendirm e dışı bırakılacaktır.
11-İdarem iz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olm ayıp m alzem e seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış 
sonrası hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslim at süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartnam e uygun olm ayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.

Not: 1-M al teslimi ile faturanın birlikte edilm esi (Aynı gün içinde) gerekm ektedir.
2-M uayene kabul birim i dışındaki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRM A-KAŞE
İMZA
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PATNOS DEVLET HASTANESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

MALZEME ADI ADET

1 BOND ALL İN ONE (7.JEN ERASYO N  KENDİNDEN 
ASİTLİ SELF ETCH BOND)

10

2 K O M P O ZİTSET İ NANO HIBDIT 10

3 SEALA PEX KANAL DOLGU KATI (KALSİYUM  
H İD RO KSİT İÇERİKLİ PAT)

10

4 DÖNER A LET EĞESİ EN D O D O N TİK 0,04 AÇILI 15 NO 20

6 DÖN ER A LET EĞESİ EN D O D O N TİK 0,04 AÇILI 20 NO 20

7 G U TTA PERCA 0,04 AÇILI (15-40) 25

8 PAPER PO INT (0,04 AÇILI) 40

9 TOFFLAMIRE MATRIKS 20

10 ÇİNKO OKSİT OJENOL DOLGU 10

11 KALSİYUM HİDROKST ESASLI KAİDE MATERYALİ LİNER 10

12 ELMAS FREZ AERETÖR İÇİN SİYAH KUŞAK ROND 50

13 ELMAS FREZ AERETÖR İÇİN SİYAH KUŞAK FİSSUR 50

14 ANGULDRUVA İÇİN ÇELİK FREZ ROND 50



ESTETİK KOMPOZİT SETİ (6 Ünivcrsal Tüp+3 Akışkan +1 Bonding)
ı

1) Işınla sertleşen özellikte, orijinal ambalajlı ve şırınga tüplerde olmalıdır.
2) Supra nano esaslı olmalı, partikülleri silika zirkonyum içermelidir.
3) Ürün içeriğinde ortalama 0.1 ila 03 pm büyüklüğünde silica zireonium esaslı doldurucular, Bis-GMA, 

TEGDMA , dl-camphorquineone ve pigmentler bulunmalıdır.
4) Tek kat (mono layer) veya tabakalamalı olarak işlenebilir olmalıdır.
5) Naturel dişe benzer ışık yansıması özelliği göstermelidir.
6) Bukalemun etkisi gösterebilmelidir.
7) Reflektör ışığı altında 90 saniyeye kadar çalışma süresi olmalıdır.
8) En fazla 10 saniyede ışınlanabilmelidir,
9) Nano partiküller submikron filler ve organik dolduruculardan oluşmalıdır.
10) Kompozitin polimerizasyon büzülmesi en fazla % 1.3 olmalıdır.
11) Polimerizasyon sonrası renk değişimine en aza indirgeyen yansıtma özelliğine sahip matris içermelidir.
12) Hacimce azalması en az 0.02 - 2,50 mm3 aralığından birisi olmalıdır. Bu değerler orijinal broşürden ve 

üretici firmanın web sitesinden gorülebilmeli, bu web adresleri teklifle beraber verilmelidir.
13) Esneklik gücü eıı az 115 Mpa değerinde olmalıdır.Bu değerler orijinal broşürden ve üretici firmanın web 

sitesinden görüİebitmeli, bu web adresleri teklifle beraber verilmelidir.
14) Esneklik modülü en az 8.7 Gpa olmalıdır.
15) Parlatıiabilirüği iyi olmalıdır.
16) Ürün hem anterior hem de posterior içinde kullanılabilmelidir.
17) Standart renk tonu en az 13 adet, yardımcı renk tonu 7 adet olmak üzere toplanı en az 20 adet rengi 

olmalıdır.
18) Standart renk tonları A1,A2,A3,A3.5,A4,A5,BI,B2,B3,B4. C l, C2, C3, yardımcı renk tonları 

BW ,W E,CE,OAl,OA2,OA3,OPA2 olmalıdır,
19) Radyo op3k olmalı, radyoopasitesi % 190AL olmalıdır.
20) Kompozit set halinde olmalı; setin içerisinde: 1 adet 5 mİ. 7. jenerasyon bonding, 3 adet 1.8 gr. akışkan 

kompozit tüp, 6 ad. 3.8 g r.'hk  üniversal kompozit tüp , renk skalası ve 50 adet aplikatör olmalıdır.
21) Hangi renkten kaç adet alınacağı kurumun ihtiyacına göre muayene kabul komisyonunca belirlenecektir.
22) Ürün muayene komisyonu tarafından renk uyumu, uygulama kolaylığı ve uygulama sonrası parlatma 

işlemine tabi tutulduktan sonra karar verilecektir.
23) Malzemenin orijinal msds sayfası teklif aşamasında sunulmalıdır. MSDS belgesi verilmeyen teklifler 

geçersiz sayılacaktır.
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K A N A L PA TI

1- Yapısında kalsiyum hidroksit bulunmalıdır.
2- Kaide maddesi olarak kullanılmalıdır.
3- Basınca karşı direnç göstermelidir.
4- Asitik değeri pH 11,2 olmalıdır.
5- Seconderdentin oluşumunu en fazla bir haftada sağlamalıdır.
6- v utu içinde base ve katalisten oluşan 2 adet tüp ve 1 adet karıştırma kağıdı olmalıdır.
7- ipler en az 12+12 gr olmalıdır.
8- ' 'rün miadı en az 2 yıl olmalıdır.
9- T U B B ’da kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
10- Klinik kullanım sonucu Komisyon tarafın beğenilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
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44-ENDODONTİK KANAL EĞESİf MUHTELİF)
1. Döner tip, anguldurvaya takılabilen,Nl-Tl, U kesitli ISO tip 0,04 ve 0,06 taper açılı, 15-40 

no asorti. Kanal Eğesi komisyon tarafından belirlenen numaralarda talep edilecektir.
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GUTTA PERCHA (04 AÇILI
I. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2 3n a2 60’lık kutularda olmalıdır.
3 faper açısı 0.4 ve 0.6 olmalıdır.
4. Dokuya uyumlu olmalıdır.
5. K adm iyum suz o lm alıd ır.
6. Fabrikasyon olmalıdır.
7. Ürün kutusu jelatin kaplanmış ve kutu kapağı kayar kapaklı sistem olmalıdır.
8. Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
9. Radyoopak olmalıdır.
10. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm’lik derecelendirmeleri olmalıdır.
II. Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
12. Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. ’ ll «İH1 1
13. Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, üretim tarihi, barkod numarası, son kullanma tarihi okunaklı 

ve talıribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.
14. Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.
15. Orijinal ambalajın üzerinde Türkçe etiket olmalıdır.
16. Klinik kullanım sonucu Komisyon tarafın beğenilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
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PA PER  P O İN T
1. Apsorbe edici özeliğ i olm alı.
2. Bir kutu içerisinde en az 200 adet olmalıdır.
3. Kanal derinliğinin ölçülm esi amacıyla m m ’lik derecelendirmeleri olmalıdır.
4. Kutular sürgülü kapaklı olmalıdır.
5. Paper pointler üzerinde ölçü ayarlan olmalıdır
6 .
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TOFFLAMİARE MATRİKS

1. Totfiemeire tip matriks olmalıdır.

2 . Yüzeyi düz-îırtıksız olmsiidır.

3. Ürün orijina* ambalajında olmahd r.

4. Uygulama sırasında hastanın yaca hekimin yaralanmasına seoep 

Cİ3D .ecek sıvri 

köşe ve kenarlara sahip olmamalıdır.

5. Üzerinde aşın sıkışmayı engelleyecek îasti.i ve ,a SiiiKon ourduruCL sistem

olm alıdır.

6 . T e k lif veren firm a ürünün orijinal oiduğc na oair belgeyi seri num aralan  

no ila DĞİgeiemelidir.

7. Hareket eden kısımlar: rahat çalışma, tür.

AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ

A Y T U L U N  
No: 46024
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3-
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5 -

6 -  

7.

1-
Ç İN K O  O K S İT  O JE N O L  S İM A N
30 gr Normal T oz, 30 gr H ızlı T oz ve 25 gr likit tarzında paketlenm iş olm alıdır, 
çubuğu olm alıdır.
G eçici dolgu materyali ve  daim i dolguların altında kaide materyali olarak 
Antiseptik ajan ve ağn kesici öze lliğ i olmalıdır.
Karıştırma oranı yaklaşık olarak 1.2 gr toz ve 0,3 gr likit şeklinde olmalıdır. 
Karıştırma sûresi oda sıcaklığında ortalama 2 dakika olmalıdır.
A ğız  içinde sertleşm e zamanı normal tozda 8-12 dk H ızlı tozdaa 3-7 dk arasında 
Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak kom isyon tarafından beğenilm eyen ürün 
alınmayacaktır.

I
Ağrı Patnos DevleüjHast;
D t. S eA ra  M elisatfT i^T A S  

< AoUes, No: 4̂ 157

AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ

Dt. Recep AYTÜLUN 
Dip./Fes. N o : 46P24



KAVİTE LİNER (KALSİYUM HİDROKSİT İÇERİKLİ)

1. Ojenolsüz, kalsiyum hidroksit içerikli, polimerik bir pat olmalıdır.
2. Kanal dışında uzun sürede sertleşmeli ve hekime yeterli çalışma zamanı tanımalıdır, j] i,?i j ,
3. Kanal içinde sertleşirken % 32 oranında genleşmeli ve böylece bütün kanal 

duvarlarına sıkıca adapte olmalıdır.
4. Apekste ve perforasyon bölgelerinde sert doku oluşumunu teşvik etmelidir.
5. Doku dostu olmalıdır.
6. Kolay uygulanabilir olmalıdır
7. Ambalaj içinde 12 gr Baz ve 12 gr Katalizör tüpler olmalıdır.
8. Baz ve katalizöründe kalsiyum oksit, bizmut trioksit, çinko oksit, silikon dioksit, 

titanyum dioksit, trikaisiyum fosfat olmalı. d ı i ı ı - y

Dt. Semra MelısktyLKl/u
4157
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E L M A S  R O N D  F R E Z  (A E R A T Ö R  İÇ İN )

1. B lok halinde olm alı ve elm as yü zey le  aeralöre takılan uç arasında boğum
2. Frezlerin taban çapı aeratör çapına uygun olmalıdır.
3. Frezler elm as olm alıdır.
4. Yüksek aşındırma ö ze lliğ in e  sahip olmalıdır.
5. Renkler kurumlar tarafından seçilerek  alınacaktır.

6. Her türlü sterilizasyon koşullarına, alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona 
uğramamahdır.

7. Formları ve ebatlan kurumlarca seçilerek alınacaktır.
8. Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının 1 

gösterir numara, lot numarası olmalıdır.
9. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün dcğcrlf~j:-------

alınmayacaktır.

Aqrı Patnos Deflet 
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ELM AS FİSSÜR FREZ (AERATÖR İÇİN) *•

1. Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aeratöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.
2. Frezlerin taban çapı aeratör çapına uygun olmalıdır.
3. Frezler elmas olmalıdır.
4. Yüksek aşındırma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Renkler kurumlar tarafından seçilerek alınacaktır.
6. Her türlü sterilizasyon koşullarına, alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı 

uğramamalıdır
7. Fonnları ve ebatları kurumlarca seçilerek alınacaktır.
8. Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas ki: 

gösterir numara, lot numarası olmalıdır.
9. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün de 

alınmayacaktır.
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ÇELİK FREZ ROND ANGULDURVA İÇİN

. i ' I
I .  Ambalaj «zeri,,* frezin Özelliklerini ve ebatla,,,,, gös.eri, naralar ye,alacak,,,

' verekt r iâ “  " " S"’dC" ° ' “kl"  VC »'««>™la„„da kesinlikle eksi,, « « 1 1
3. Kron ve köprü sökümünde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Orijinal ambalajında olmalıdır.
5. Anguidruvaya takılmaya müsait olmalıdır.
6. Ucu ve gövdesi arasında renk değişikliği olmamalıdır. : M

Ağn Patnos Oe' 
Dt. Semti1

es,

Aet Hastanesi
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Universal Bond için Teknik Şartname

1) Self-etching, total etching ve selektif etching tekniklerle kullanıma uygun tek aşamalı ( ali in one ) adeziv 
sistem olmalıdır.

2) Primer MDP fonksiyonel monomer ( 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate ) ve silan içermeli ve 
ürün içeriğindeki MDP Monomeri ile silan belgelendirilmiş olmalıdır. (MSDS formu ile)

3) Post-operatif hassasiyeti elimine etmeli.

4) Ürün içerisinde 10-Metakriloiloksidodesil dihidrojen fosfat Hidrofilik alifatik dimetakrilat Kolloidal silika dl- 
kamforkinon Silan bağlama ajanı bulunmalıdır.

5) Ürün ışıkla sertleşmeli ve dual-curing özelliğine sahip olmalıdır, dual-curing özelliği harici bir kimyasal ile 
aktive edilebilmelidir.

6) Direkt restorasyonlarda, indirekt restorasyonlarda, ağız içi tamir restorasyonlarında, core yapım 
işlemlerinde kullanılabilmelidir.

7) Dentin ve mine ile birlikte tüm dental materyallere; değerli değersiz metaller, zirkon, seramik, porselen, 
karbon ve cam fiberler, amalgam ile kullanılabilmelidir.

8) Uygulaması kolay olmalı. Çalkalama ve ovalama gerektirmemelidir. Tek şişe içerisinde en az 5ml ambalajda 
olmalıdır. Kit içerisinde 50 adet uygulama fırçası, 1 adet en az 3ml fosforik asit şırıngası, 1 adet karıştırma kabı, 
1 adet ışığı bloke eden kapak, en az 20 adet asit şırınga ucu olmalıdır.

9) Mineye bağlanma değeri self etching teknikte kullanıldığında en az 22 MPa' ın üzerinde, dentine bağlanma 
değeri 28MPa üzerinde olmalıdır, nemli ve kuru dentine bağlanma gücü arasında fark olmamalı her ikisi için 
total etching teknikte en az 27MPa değerinde bağlanma gücüne sahip olmalıdır.

10) Etanol ve su bazlı olmalıdır.

11) Ürünü uygulama süresi baştan sona en fazla 25sn olmalıdır ve en fazla lOsn ışıkla polimerize olabilmelidir.

12) Ortalama 250-300 kavitede kullanılmalıdır.

ı


