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SAGLIK BAKANLIGI

AGRI IL SAGLIK MUDURLUGU
Tutak Ilc,e Devlet Hastanesi

TEKLIFE DAVET

Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazih 1$ SAGLIGI VE GLfVENLIGI KAPSAMINDA
KISSEL KORUYUCU EKIPMAN ALIMI 4734 sayih ihale k a n u n u n u n 22/D maddesi kapsammda ahnacak olup;
soz konusu isin KDV hari? birim ve toplatn fiyatinin 09.04.2019 tarih saat: 09:00 e kadar 0472 411 20 83 numarali
belgegecere vcya tutak.satinalnia(glhotmail.com adresine gondermeniz h u s u s u n u ;

Geregini bilgilerinize rica ederini.
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NOTLAR
1-Tekliflerin en ge? son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hariv TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ula^tinlacaktir.
4-Tcklif edilen fiyatlarm geccrliligi teklif ta r ih inden i t ibaren en az 90 giin olaeaktir. Odemcler 90 giin i^erisinde
yapilacaktir.
5-i^in Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak mal/emeler 10 giin i^erisindc teslim edilecektir.
1- Alimlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agri Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Yukanda belirtilen siire i^erisinde teklif v'ikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz goriildiigii
durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Adres: Agri-Van Yolu U/eri Ilt;e Jandarma Karakolu Yam Aynnt ih bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



TEKNJKSARTNAME

1) PARA§UT TJPi EMNJYET KEMERI

TEKNI'K (DZELLiKLERl:

1- Emniyet kemerinin kemer kismmm uzunlugu 135 cm, genisligi 45 mm, destek parcasmm uzunlugu

85 cm, genisligi en az 85 mm olmali, kasiklardan ve omuzdan tutan askilar (bantlar) 45 mm.den az

olmamalidir. Kemer deriden imal edilecek ise derinin kalmligi 6 mm.den azolmamalidir.

2- Kemer, deri, suni veya dogal elyaftan mamul orgulu malzemeden veya deri ve orgulii malzemenin

birbirine takviyelendirilmis sekli ile imal edilmelidir.

3- Deri ve orgulu malzemenin birbirine takviyelendirilmesi ile imal edilen kemerde dikisjer cift sira

naylon iplik ile yapilmahdir.

4- Para$tit tipi emniyet kemerinde, kemer ile irtibatll, kasiklardan, gogusten, omuzlardan ve sirttan

tutan askilan olmalidir.

5- Kemer deriden imal edilmi§ ise derinin kenarlan yuvarlatilmis. olmali ve tiraslanmis deri

kullanilmahdir.

6- Kemer ile birlikte uzerinde bulunan toka, halka, emniyet halati ve askilarmm minimum 1150 kg.lik

tasima mukavemeti olmalidir.

7-Emniyet kemerinin uzerine civata torbasi, malzeme ve alet cantasi takmaya uygun askilan

olmalidir.

8- Deri kemer, toka ile irtibatlandinliyorsa dilinin girecegi delikler zimba ile delinmis olmali kesici biz

kullanilmamah orgulu malzemeden ise liflerin acilmamasi icin uygun bir sekilde delinmelidir.

9- Kemerin sapani; 200 cm boyunda, 14 mm kalmligmda, orgulu kendir, gunese dayanikh polyester

veya ipek halattan imal edilmelidir. Karabina cift kilitli ve halat uzunlugu ayarlanabilir olmalidir.

10- Parasut tipi emniyet kemerlerinin sirttan ve gogusten kavrayan kisimlarmda da sapan baglama

halkasi olmalidir.

11- Kemer uzerindeki turn metal aksam paslanmaz ve korozyona dayanikh malzemeden yapilmalidir.

12-14 mm capinda 20 m uzunlugunda karabinali emniyet halati olmalidir.

13- Dusmeyi onleyici 14 mm kalinligmdaki halata takilabilecek emniyet kilitli mekanizma olmalidir.

14- Emniyet kemeri isiya ve neme dayanikh olmalidir.

15- Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birligi normlanna uygunluk belgesi bulunmalidir.

16- Kemerler uzerinde;

-Yapimci firma adi ve sembolu,

-Imalat yili,



-Varsa raf bmrii,

-Mukavemeti,

silinmeyecek §ekilde bulunmalidir.

2) CELiK BURUNLU AYAKKABI

TEKIMiKOZELLiKLERi:

1- Ayakkabi giyildiginde kullanani rahatsiz etmemelidir,

2- Ayakkabmm tabani kaymayi onleyici sekilde imal edilmeli,

3- Ayakkabmm burnunda min. 0.6 mm, maksimum 1 mm kahnhginda celik muhafaza bulunmalidir,

4- Ayakkabllarda kullamlan celik muhafaza, 25 kg agirhgmdaki bir parcamn 1 m yukseklikten ayaga

du§mesi durumunda ayagi koruyacak b'zelliklere sahip olmahdir.

5- Ayakkabllar TSE EN 344-1, TS EN 345-1, TS EN 346-1, TS EN 347-1 e uygun olmahdir.

6- Ayakkabilarm uzerinde;

-imalatci firma adi, sembolu,

-imalatyili,

-Numarasi

silinmeyecek sekilde bulunmalidir.

Kompozit Burunlu spor tip Ayakkabi Numara Ve Adet Tablosu

Numara

Adet(
kompozit
ara tabanh)

40 numara
2adet

43 numara
ladet

3) BARET

BARET TEKNI'K OZELLJKLERi;

1- Baret, darbeye, neme, isiya, yaga, aside, suya, tere ve elektrige kar^i dayamkh malzemeden imal

edilmis olmahdir.

2- Baret tek par^a ve herhangi bir perfin veya metal aksami olmadan deliksiz olarak imal edilmelidir.

3- Baretin govdesini guclendirmek ifin yapilan ve b'nden arkaya dogru uzanan ondiile fikmtilar

maksimum 5 tane olmahdir.

4- Baretin kink gzik olmamah gelecek olan turn baretler sari renk olmahdir.

lusu



5- Baret ba§ cevre bandi ayarlanabilir olmali genisligi 30 mm.den kucuk olmamalidir.

6- Ter bandi, bas. cevre bandmm bir parcasi olabilecegi gibi sokulur takilir da olabilir.Ter bandl en az

aim kismmi kapsayacak buyukliikte olmahdir.

7- Ba§ cevre bandi en az 4 adet bas. ustu bandi ile donatilmali, bas. ustu bandmin geni§ligi minimum 20

mm olmahdir.

8- Baret hava alacak §ekilde dizayn edilmelidir.

3)635 cevre bandi en buyuk numaraya gore ayarlandigmda baret ile kafa arasmdaki mesafe 5 mm.den

kucuk olmamalidir.

b)Ba§ ustu bantlan ayarlandigmda, baret i? iist noktasi

ile arasmda en az 30 mm.lik bir bosjuk olmalidir.

9- Koruyucu yastik, Kaucuk, plastik kbpugii vb. esnek bir malzemeden olmahdir.

10- £ene kayiji uygun malzemeden en az 13 mm eninde ve ayarlanabilir olmahdir.

11- Baretin ba§a ge?en kismi 80 mm.den az olmamah ve egik fahsildigmda kafadan du5memelidir.

12- Baretin turn ko§umlan ile birlikte agirligi 450 gr.dan fazla olmamalidir.

13- Baret TS 2429 EN 397 de belirtilen mekaniki testlere kar§i mukavim olmahdir.

14- Malzeme uzerinde

-imalat^i firma adi ve Sembolii.

-Imal yih ,seri No.

-Testgerilimi.

silinmeyecek 5ekilde bulunmahdir.

5) SOLUNUM SJSTEMi KORUYUCULARI

TEKNJK OZELUKLERi:

1- Maskelerin gbvde kisimlan tehlikeli zerrecikleri, gaz, toz ve buharlan tutan elyaf filtrelerden imal

edilmelidir.

2- Maskeler yeterli ve iyi hava verebilmeli, rahat solunum yapma olanagi saglamalidir.

3- Maskelerin yiize iyi oturmasmi saglayan ayarlanabilir ve elastiki bandi olmahdir.

4- Bakim gerektirmeyen maskeler agiz, burun ve geneyi £ok iyi kavramall, filtre edici gbvde di5inda

hava girisini engellemelidir.

5- Maskeler yiize temas noktalarmda iceri hava sizdirmayacak 5ekilde dizayn edilmelidir.

EU
orumlusu



6- Maskeler nem ve tozdan etkilenmeyecek sekilde ambalajlanmalidir.

7- Maskeler TS EN 149 a uygun olmalidir.

8-Metan gazi maskesinin tarn yiiz korumah olmasi gerekmektedir.Maskenin filitreleri degistirilebilir

kendisininde tekrar tekrar kullanilabilme ozelligi olmahdir.metan gazma,organik bilesenli gaz ve

buharlara karsi ve zararli zehirii gazlara karsi dayanikh olmali. Ayrica A tipi (5 yil korumall) olmali,

9- Maskelerin uzerinde;

-Yapimci firma adi ve sembolu,

-Hangi tiir gaz ve tozlara karsi kullamlacagi,

-imal tarihi,

-Son kullanma tarihi olmalidir.

Solunum Sistemi Koruyucu Tipi Ve Adet Tablosu

Solunum Sistemi Koruyucu Tipi

Ventilli Toz Maskesi

Adet

25

Smifi

FFP2

Aciklama

6) ELKORUYUCULARI

a) Elcktrik?! Eldiveni

1- Eldiven 500 V enerji sistemlerinde cahsabilecek sekilde yahtkan olmalidir. (00 Eldiven Smifi)

2- Eldiven dogal ve sentetik kaucuktan yapilmis, olmalidir.

3- Eldiven uzerinde dikis, yama, yirtik, kabarcik, ezilme, yabanci cisim ve burusukluk

olmamahdir.

4- Eldiven madeni yaglara, kimyasal maddelere, hidrokarbonlara ve isiya (-20 °C / +45 °C) karsi

dayanikh olmalidir.

5- Eldiveneler kullanani rahatsiz etmeyecek sekilde sag ve sol ele uygun ve kavisli tasarlanmi§

olmalidir.

6- Eldivenlerin uzunlugu 00 Smifi eldiven uzunluguna (270 mm ve 360 mm) uygun olmahdir.

7- Bukulgenlik elde edilebilmesi icin eldivenin diiz yiizeyinde en buyuk kalmligi 0.50 mm

olmahdir.

8- Eldivenlerin test gerilimi 2.5Kv, kullanma gerilimi 500 V olmahdir.

9- Her bir eldiven cifti, hasara karsi uygun sekilde koruyacak yeterli dayanikliligi olan

ambalajlarda olmali ve uzerinde malzemenin ozellikleri (smifi, kategori, buyukluk, boy vs.)

belirtilmelidir.

10- EldivenlerTS EN 60903 standardmda ve CE Belgeli olmalidir.



11- Eldivenler uzerinde; sembol (cift ucgen), imalatcr firma adi, markasi, simfi, olciisu (8-9-10-11

gibi), imal ayi ve yili, kullanma gerilimi silinmeyecek sekilde isaretlenmis. olmalidir.

El Koruyucu Tipi Ve Adet Tablosu

El Koruyucu Tipi
Elektrikci Eldiveni

Adet
2

8JKORUYUCU l'5 GOZLU60

TEKNIK OZELUKLERi:

1- Gozlukler EN 166 ve EN 170 standartlanna uygun olmalidir.

2- Gozlukler Kisisel Koruyucu Donamm Yonetmeligi hukumlerine uygunlugunu gosteren CE

isaretine sahip olmalidir.

3- Gbzluk lensi $effaf olmalidir.

4- Lensi polikarbonat ozellikte olup, antifog, cizilmeye direncli olmalidir.

5- Lens ve cerceve uzerinde mekanik dayanim icin "F" i§aretlemesi olmalidir.

6- Ekstrem sicakliklarda da mekanik dayanim gostererek "T" isaretlemesine sahip olmalidir.

7- Lens EN 170 standardmda olmalidir.

8- Lensler optik Smif 1 ozellikte olmalidir.

9- Polikarbonat cerceveli olmalidir.

14) KAFA LAMBASI

3 Led'li (en az) SXAAAlnce kalem pilli

TEKNJK 5ARTIMAMESI

1. Tamamen su gecjrmez malzemeden uretilmi§ olmalidir.

2. Yagi^h havalar icin kullamma uygun olmalidir.

3. Kahn kaymaz tabana sahip olmalidir.

4. isiya, suya ve riizgara kar?i yalitimh olmalidir.

5. En az I yil garantiye sahip olmalidir.

6. Qizmelerin ayak numaralan bir adedi 43 ve diger bir adedi de 46 numara olmalidir.

Numara
cizme adet

41
1

41
1

MEL)
Sorumlusu



T1BBI ATIK PERSONELi KORUYUCU GJYlM OZELUKLERI

(TIBBJ ATIKLARIN KONTROLU YONETMELiSi MADDE-26)

A) i$ ELBJSESJ - CEKET/PANTOLON

1) Tulum seklinde olacak ve tek parcadan olusacak

2) Tulum rengi, luruncu(portakal rengi) olacak.

3) Ost yakasi hakim yaka olacak. ithal polyester-gabardin(%65 polyester, %35 pamuk)
kumas kullamlacak.

4) Ost kisrm dugmeleri gi/li kapakh ve diigme sayisi 5 adet olacak.

5) Ceketin yanlarmda distan cift cep, sol gogiiste distan tek cep olacak.

6) Kollar diiz olacak. Elbiseler mevsime uygun olacak. Yazhk is elbisesi; yazm
terletmeyen ve ince, kishk is elbisesi; kisin sicak tutan ve kalm kumastan yapilmahdir.

7) Elbisenin arkasmda orta kisimda biiyiik tlbbi atlk logosu ve altmda tlbbi atlk yazisi
bulunacak .

8) Pantolon; onde distan cift cep, arka sagda distan tek cep, belde yarim lastik, kaliteli
fermuarh yapilacak.

9) Is elbiseleri yikandigmda solmayan, boya vermeyen kaliteli kumastan yapilacak.

10)Dikiste polyester iplik kullamlacak. Ceket ve pantolonda 3 igne dikis olacak.

BKELI'KTABANLI g'ZME

1) Su gecirmez olacak.

2) Sert Dayamkli tabanli olacak.

3) Uzun kon£lu emniyet cizmesi olacak.

4) PVC nitril kauc^uk esasli malzemeden imal edilmis olacak.

O T I B B l A T I K E L D i V E N f

1) Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutus ozelligine sahip olacak.

2) Yirtilmalara ve surtunmelere dayanikh olacak.

3) Kaygan ve kaba malzemeleri ?ok rahat tutacak.

4) Ostii tamamen kapli, it; astan kaliteli olacak.



5) Rengi turuncu olacak.

6) Kesici ve delici cisimlere karsi mukavemetli olacak.

DjTIBBIATIKMASKESi

1) Yiizlere uymayi saglayan ayarlanan lastikler olacak.

2) Toz, sis, mikrop ve dumana karsi koruyucu 6'zelliginde olacak.

3) Buruna gelen kisim metal takviyeli olacak.

4) Pileli olacak.

5) Her iki yanda kulak tutucu lastikleri olacak.

6) Beyaz renkli (bulunamazsa yesil renk olacak) olacak.

7) Giinliik kullammh olacak.

E) KORUYUCU GOZLUK

1) Farkli buyiiklukteki yiizlere uymayi saglayan lastikler olacak.

2) Gozii kaplayici ve koruyucu sekilde olacak.

3) Yumusak plastik malzemeden yapilmis olacak.

4) Yuzde kaba bicimde durmayacak.

rumlusu


