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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazılı PROTEZ MALZEMELERİ ALIMI işi
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunın22|D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim
ve toplam fiyatının 0910412022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastarıemiz satın alma birimine elden teslim
edilınesi yada d iyad indh@emai l.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize aız ederim.

irnoĞa
ıdari ve Mali Hiznıetler

Sırı
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim
Fiyıtı

Toplam Fiyat

t sltlKor öı.çü ıııooıs| 2 ADET

2 SERT ALçı 4 ADET

3 AtGıNAT 10 ADET

4 Bot 4 ADET

5 Bot KAşGı 4 ADET

6 PoRsEtEN FREZIERı 10 ADET

7 HARD FREZ 5 ADET

8 JUMBO IASTİK FREZ ı0 ADET

9 KARBON SEPARE 4 ADET

10 MuM(PEMBEı 10 ADET

ıı KIİNİK PİYASEMEN 2 ADET

12 örçü KAşıĞ(No:ıı 10 ADET

ı3 örçü KAşıĞ(Nos2ı 1o ADET

14 örçü KAşıĞı(No:3ı 10 ADET

15 lspinro ocAĞı 2 ADET

16 ATEŞ SPATÜIÜ 5 ADET

17 MODEW SPATÜLÜ 5 ADET



18 POIYKARBOKSİİAT SİMAN 2 ADET

19 CEÇİCİ KRON YAPİŞTİRİCİSİ 2 ADET

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diLenlenecektir.
- Eksik doldurulan iEerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiaüne göre IJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilıneyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mekfubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar htto://www.agriihale.gov.trle-posta adresli Ağn Valiliği İıale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alun konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilınektedir.



ruMBO LASTİK FREZ TEKNİK ŞARINAMESİ

1. Tam ve hareketli böliimlü protezlerin polisaj aşamasından önce kullanım için uygun olmalıdır,
2. Zımpara lastiği özelliğinde olmalıdır,
3. Yeşil renkte olmüdıç
4. Piyasemende kullanım için uygun olmüdır,
5. Piyasemenin içinde ka]an şaft kısmının kalınlığı 2.3 milimeue olmalıör,
6. 134 santigrad derecede sterilizasyona dayanıklı olmüdır,
7. Metal lcsmı korozyona dirençli olmalıüı
8. Aktif aşındırıcı kısmının genişliği L2-|3 ınm ve yüksekliği 19-20 mm aralığında olmüdu,
9. ÜrUn numunesi denenecekür,
10. Üriin numunesi olmadan yapılan başvırrlar sauna]ma komisyonu tarafından değerlendirilmeye
alınmayacakur.
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ALJINAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

l.Detaylı ölçü vermelidir ve ölçü kaşığından ayrıImamalıdır.
2.Elastik olup yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.
3Alçı yiizey ile reaksiyona girmemelidir.
4.En az 450 gr.'lık orijinal paketlerde olınalıdır
5. Kokusu kötil olmamalı ve emetik refleksi engellebileyecek aromada olmalıdır.
6.En az iki fazlı renk değişikliği yapabilmelidir.
7.Yeterli çalışma zamanına imkan vermeli, ölçü kaşığından ayrılmamalıdır
8.Numune göriilecek, denenerek karar verilecektir.
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ATEŞ SPATIJLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Ateşe dayanıklı olmalıdır.
2. Mum modelajı amaçlı üretilmiş olmalıdır.
3. Sapı ahta olmalıdır.
4. Büyük boyutta ve iki taraflı olmalı,
5. Orta kısmı ateşten etkilenmeyecek malzemeden yapılmış olmalı,
6. Paslanmaz malzemeden yapılmış olmalı,
7. Numune, komisyon tarafından değerlendirilip; karar verilecektir
8. Aletin sapları kirlenmeye karşı dtD püriDsüz olmalıdır
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SERT DENTAI ALÇİ TEKN|K ŞARTNAMESİ

1 kilogram|ık paketler halinde olmalıdır.
Kolay kıvama gelmelidir.
Özel ambalajında olmalıdır.
İşlem süres|yaklaşık 10 dk olmalıdır.
Sertl|k değeri ortalama olarak 1 saatte yaklaşık 110 N/ mmz olmalıdır.
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SEPARE KARBON TEKMK ŞARTNAMESİ

t. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "l adef" içindiı
2. Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır,
3. Fiberle güçlendirilıniş karbondan yapılmış olmalıdıç
4. Disk şeklinde olmalıdır,
5. Kalınlığı l mm olmalıdır,
6. Çapı 30-4l mm aralığında olmalıdır,
7. Metaltesviyesindekullanılabilirolmalıdır,
8. En fazla l00 adet'lik kufularda olmalıdır,
9. İtlytıztı aktif olmalıdır,
l0. Titreşim ve balans yapmamalıdıç
l l. Ürün numunesi denenecektir,
12. ÜrUn orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır.
13. Satın alma komisyonuna iiriinün numunesive broşürü olmadan yapılan başvurular
değerlendirilmeyecektir.
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PORSELEN FREZLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

l.Laborafuar motoru için porselen aşındırmasında kullanılacak, değişik form ve şekillerde olacak.
2.Numune görüterek karar verileceklir.
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POLYI(ARBOKSİLAf, SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kron-köprü simantasyonunda kullanmak için olmalıdu.
2.En az 80 gr toz ve 40 ml. likit ve ölçeği olmalıdır.
3. Toz Zn,Mg,Al oksit ve isorik asit içermelidir.
4. Likit akrilik asit, maleic asit anhidrid ve distile su içermelidir.
5. Radyo opak görüntii vermelidir.
6. Prospektiisü içerisinde olmalıdu. 24
7. Ambalaj tDerinde iireüldiği tilke aü, iireüci firmann aü veya logosu, katdog nıımarası yazılı olup bu yazı
silinmeyecek şekilde olmüdır.
8. Kolay kanşunlabilmeli, homojen, topaklanmayan bir yapı elde edilebilmeli.
9. Yeterli çüşma siiresi sağlamalı.
10. Numune görülecek
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öı,çü ıvıa»»rcsi, siıixox, il,Avr rip+rrşı<ıx KIvAMDA rnıaıir şentxeıırcsi

Bu ürün için verilecek birim teklif "100 mililitre ölçii maddesi+kıtalizör" 'dir.
Özel tabancası sayesinde kınşım her zaman eşit oranda ve homojen olmahdır,
Polivinilsiloksan esıslı A Tipi §ilikon, Z. Ölçt mateıyıli (aloşkın kıvımh) özelliğinde olmalıdır,
Her 100 mililitre ürün için enazl2 KARIŞTIRMAUCU verilmelidir,
§abit ve implant destekli pıotezlerin ölçülerinde kullanıma uygun olmalıdır,
lve2 aşımılı ölçü tekniği için uygun olmalıdır,
Oda sıcaklığındı çahşma süresi en fazla 120 saniye olmalıdır,

{!Eız içinde donma süresi 140-210 saniye ırılığında olmalıdır,
Urünün güvenlik bilgi formu olmalıdır,
Ürünün CE belgesi olmalıdır,
Ürün numunesi denenecektir,
Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu ile birlikte olmılıdır,
Ürün teslim tarihi itiban ite en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmılıdır,
Ürün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurulardğerlendirilmeye alınmayacıktır.
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öı,çü KAşIKLARI rn«Nir şannıevrsi

l .paslanmaz metalden olmalı.
Z.Ölçil maddesinin retansiyonu için kaşık üzerinde delik veya retansiyon barları bulunmalı.
3.Numune göriilerek karar verilecektir.
4. 1,2,3 Numaralardan olmalıdır
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MUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

l .Oda sıcaklığında deforme olmamalı
2.En az 450 gr'lık ambalajlarda kırmızı ve
3.Pembe renklerde olmalı.
4.Numuneler kullanılarak değerlendirilecektir.
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MODELAJ SPATÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Metal saph olmalıdır
2. Mum modelajı kullanımına uygun olmalıdır
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KLiNiK piyAsEMEN TEKNix şenrxeııgsi

1. Piyasemen mavi kuşaklı olmalıdır.
2.Hız aktarımı 1:1 oranında olmalıdır.
3. Gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
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ispinro ocaĞı rExı.ıir şenrNeıı,ıEsi

1.. Camdan yapılmış olmalıdır.
2. Alkol ve ispirto kullanılabilmelidir.
3. Metal kapağ bulunmüdır.
4. Hava sıl«ışmaması için ağız kısmındaki metalde hava deliği olmüdu.
5. İspirto ocağı yeterli uzunlukta bir fitile süip olmalıdu.
6. Fitilinden yeteri kadar yedek verilebilmeli ve bulunması kolay olmalıdır.
7. Satın alma komisyonuna ürüntin numunesi veya broştirü olmadan yapılan başwrular
değerlendirmeye ünmayacakur
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HARD FREZ(CANAVAR) TEKMK ŞARINAMESİ

l. Bu iirtin için teklif edilecek birim fiyat "l adef" içindir,
2. Değerli ve değersiz metal alaşımlarda ve akriliklerde kullanılabilmelidir,
3. Lehim bağlantısı olmamalıdır,
4. Otoklavda steril edilebilmelidir, her tiirlü sterilizasyon şartlannda paslanmamalı, korozyona
u$amamalıdır,
5. Tungsten karpid malzemeden iiretilmiş olmalıdır,
6. Aktif aşındırıcı kısmının boytı 14-16 milimetre ve en kalın yerinde çapı 5,5-6 milimetre aralığında ve
ucu yuvarlak olmalıdır.
7. Frezin şaftının kalınlığı 2,35 milimetre olmalı, çalışma sırasında boşa dönmemelidir.
E. Rijit metal yapıda olup deforme olmamalıdır,
9. Ambalajı üzerinde markası, frez katalog numarası yazrrıalıdır.
l0. CE belgesi olmalıdır,
l l. Aşındırma özelliğine göre mavi veya yeşil bantlı olmalıdır,
l2. Akrilik tesfiyesi sırasında protez kaidesini yakmamalıdır,
l3. Ürün numunesi denenecektir,
|4. Ürtln orijinal ambalajında olmalıdır,
l5. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broşürii olmadan yapılan başvurular
değerlendiri lmeyecektir.
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GEÇİCİ KRON YAPIŞTIRICISI TEKMK ŞARINAMESİ

l . En az 3 5 gr ana pasta ve en az |5 gr kataliz pastası olmak ilzere 2 adet pastadan oluşmalı.
2. Ojenol içermemeli.
3. Toplam 4 dakika, ağız içersinde 1.30-2.00 dakikada sertleşmeli.
4. Ana pasta magneryum oksit, çinko oksit ve bir bitki yağı karışımından oluşmalı.
5. Katalizör pasta asetik asit ve dimer yağ asidinden oluşmalı.
6. Nemli ağız ortamında düşük çözünürlüğe satıip olmalı.
7. Tadı ve kokusu hastayı rahatsız etııeyecek şekilde olmalıdır.
8. Numune göriilecektir.
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BOL ŞARTNAME TEKMK ŞARTNAMESİ

l.Esnek olmalı,
2.Kolay temizlenebilir ve kullanım esnasında avuç içine rahatlıkla oturmalı ve kaymamalıdır.
3. F78 Sert plastikten yapılmış alçı veya aljinat karıştırmaya yarayan hlçük boy çeşitli renklerde olmalı,
4. Dezenfekte edilebilmelidir

\.,



BOL IGŞIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

l.Sap kısmı sert plastikien olmalı
2.Metalkısmı sert olmalı ve sap kısmından ayrılmamalıdır.
3.Dezenfekte edilebilmeli, metal paslamaz olmalıdır.
4.Sap kısmının rengi siyah olmalıdır
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