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Konu: 5 KALEM KARUMA VE GUVENLtK PERSONELI TEQHJZAT AL1MI

21.10.2022

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayili Kamu thale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu alim i f i n KDV hari9 birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 28.10.2022 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Ka§e/imza

Ek : Teknik §artname
Satmalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.

)
• Malzemeler sipari§ten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin s.artnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i f in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.Hag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis uriin numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen urunlerin onaylanmi§ iirun numarasi (barkodu) liste halinde ver i lmel idir . Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dilzenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazih talebi uzerine en geg 180
gun iginde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En gee 7 (yedi) gun icerisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya gikacak olan ihtilaflarm hallinde Agn Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkil idir .
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
• Alimlanmiz kismi teklife agiktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel B ir imi
Van yolu uzeri Tutak/AGRI
(Faks No: 0(472) 4112083
internet Adresi:

Bilgi: Ay§e BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



KORUMA VE GiiVENLIK GOREVLiLERiNiN TE£HIZAT ALIMI TEKNiK
$ARTNAMESi

l-JOP TEKNiK OZELUKLERi

a) Poliiiretan ya da kau9uk malzemeden uretilmi§ olmalidir.
b) Ipli olmalidir.
c) Ortalama agirhgi en az 400 gr olmalidir.
d) Kinlma rezistansi yiiksek olmalidir.
e) 40 (+/-3) cm uzunlugunda olmalidir.
f) Tutma kismi kaydirmazhgi saglamak i9in tirtikh olmalidir.
g) En az 2 yil garanti kapsaminda olmalidir.

2-JOP KILIFI TEKNiK OZELUKLERi

a) 1 .Satin almacak Jop ile tam uyumlu olacaktir .
b) Oriin TSE belgeli olmalidir.
c) Deri malzeme ya da sentetik kumastan uretilmelidir.
d) En az 2 yil garanti kapsaminda olmalidir.

3-METAL KELEPCE TEKNJK OZELUKLERi

a) Metal iizeri nikelaj kapali olacaktir.
b) Iki anahtar olacaktir.
c) Kelep9eler birbirine metal halkalar ile baglanacaktir.
d) Kolay a9ilmayacaktir. (Toplu igne ata9 vb cisimlerle a9ilmayacak sekilde olacaktir.)
e) Bilekleri a9ilmayacak jekilde olacaktir.
f) En az iki yil garanti kapsaminda olmalidir.

4-KELEPCE KILIFI TEKNJK OZELLJKLERJ

a) Satin almacak metal kelep9e ile tam uyumlu olmalidir.
b) 2.Deri malzeme ya da sentetik kumastan iiretilmeli, kolay a9ilir kapanir 91! 9itlama ya da cut
sistemli olmalidir.
c) En az iki yil garanti kapsaminda olmalidir.

5. DUDUK TEKNiK OZELUKLERi

a) Klasik plastik diidiik olacaktir.
b) Rengi siyah olacaktir.
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