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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi. miktaı ve ijzellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayıh
Kamu ihaüe Kanununun 22ld maddesine göre
için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi l'L
göndermeniz hususunda: Gereğini rica ederim.

Doğudan Temin Usulü ile },apılacaktıı. Söz Konusu alım
üerinden l1.09.2()]0 saat: l0:00'
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KiŞi / oda / Firmanm Adl veya Ticaİeı Ünvanı - Kaşe,4mza

sall.almanln Yapl15c5ğı Banh AĞRl EĞlTlM vE ARAşT|RMA tlAsTANEsl

. Malzomelel sipa6to. sonE Hastanem iz Ambanna mssai s.atleri iF.jsind. Ambrl Toslimi olanİ te§lİn edilecsktir. Malıamenin şa.tnam€y6 uyglnluğunun d6ğ€,l6ndİilme.i iğn idaEnin l.|ep 6ğne§i durumuM! numun€ ve.il€.sRn

. Ahematif TekIf Kabul €dilmeyoc.ktil

. Taklifle. anim Flyat u2€linden değeİlendiilec€nn
, Tekİl €dil€n maEemobn. -T,c lIaç vo Tlbba ciha: UlıJsalBi|gi Bankasİ na keydedil€,ek onaylenm§ ü.ljn numeEs. (ba(od) olm.lüdr,
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'lda.ğ Muay€.ıe vo K€bul komisyonunca Kabul Raporu d0:6nlennı$indon itibaEn yütlgni.inin yaz hialobi ozğlid sn 96ç 1 50 gü. içinde
YüklğnEye lera vekiline ödemoy yapacaklll
. Fima v€y. B.yii Numarasl da bolinib.shtr,
. Teknik Şadn.me ekt6dil,
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,ı,lBl]i ATlK PERsoNELi KoRtrY[:Ctl GiYiıt ()ZELLiKı.ERi
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A} iş ELBisEsi _ TULUM

1) Turuncu renkli olmalldlr.
2) Tulum şeklinde olmalldlr.
3) Ylkandlğlnda solmayan, boya Vermeyen ve çekmeyen kumaştan

olmalldlr,
4) Polo yaka olmall Ve uzun, düz kollu olmalld|r.
5) Tulum siparişi slraslnda S-M-L-XL-XXL ve isteğe bağll özel ölçülerde

hazlrlanabilmelidir. Ölçülere idare karar verecektir.
6) Tulum arka kIsmlnda 'ULUsLARARASl BloTEHLlKE' amblemi ile

'DiKKAT TlBBl ATIK' yazlsl basklsl olacaktlr. ldarenin isteğine bağlt
olarak ön klsmlnda üst cebin üstüne'TlBBi AT|K PERSoNEL|' yazısı
eklenebilmelidir.

7) Tlbbi atlk klyafeti standart tulum şeklinde hazlrlanmalldlr,
8) Tlbbi atlk klyafetanin kumaşl koruyucu nitelikte olup, ylrtılmaya karşl

dayanakll Ve slvl geçirmez olacak.
9) Belde yanm lastik ka|iteli fermuarll olacak.
1 0) Dikişte polyester iplik kullanılacak.
11)hhal polyester-gabardin(%65 pamuk, %35 polyester) kumaş

kul|anllacak.
12)Elbiseler mevsime uygun olacak. Yazllk iş elbisesi; yazln terletmeyen

Ve ince, klşllk iş elbisesi; klşln slcak tutan Ve kalln kumaştan
yapllmalldlr.
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c) iş AYAKKAB|sl

1) Burnu sert plastik olacak,
2) Taban kalln ve sert plastik (darbelere mukavim) olacak
3) Bağclkll olacak.
4) siyah olacak.
5) Kaliteli deriden yapllacak.

Ç) TlBBi ATlK ELDiVENi

,l) Tabii latexten, tekstil takviyeli, rahal ve emniyetli tutuş özelliğine sahip
olacak,

2) Ylrtllmalara Ve sürtünmelere dayanlkll olacak.
3) Kaygan Ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak.
4) Üstü tamamen kapll, iç astarl kaliteli olacak.
5) Rengituruncu olacak.
6) Tlbbi at|k eldiveni kesici Ve delici mukavemeti yüksek, kullanlclyl iğne

Ve keskin materyallerden koruyucu özelliği bulunmalıdlr.
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EVsEt ATlK TAşlMA ARABAsl TEKNiK şARTNAMEsi

1- Paslanmaz metal, kalın plastik veya benzeri malzemeden

yapılmış, tekerlekli ve kapaklı olmalıdır.

2- Gövde ve tekeleri kolay kırılmayan, atık taşımaya uygun

sağlamlıkta olmalı.

3- Ortalama her sefer de 80 kg atık taşıma kapasitesine

sahip olmalıdır.

4- Üzerinde siyah renkli 'evsel atık'yazısı bulunmalı.

5- İki veya dört tekerlekli olmalı.

6- 240 LT hacme sahip olmalı.
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TlBsi AT|K TAŞlMA ARABAS| TE|(NiK şARTNAMEsi

1- Turuncu renkte olmalldır.

2- Dört tekerli olmalıdır.

3- PVC'den imal edilmiş olmalıdır.

4- Üzerinde 'Uluslar arasıTıbbi Atlk' amblemi Ve 'Tıbbi Atık'yazısı olmalıdır.

Yazllar tüm slVllara karşı çıkmayacak özellikte olmalıdır.

5- Hacim: 660t5O(U

Ağırlık: 40t10(KG)

Yük Kapasitesi : 300İ50(KG)

Yükseklik: 1100t150(MM)
Genişlik:1350İ20(M M)

Derinlik:750t3O(MM)

Tara k Yüksekliği: 1050t200(MM)

Tekerlek Çapı:2O0t2O(MM)
5- 2(iki) yıl garantili olmalıdır.(işçilik, üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı)

7- Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim

edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.)

8- Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Teknik şartname de belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek

ürünün uygunluğu na karar verilecektir.
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