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Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamii lhale
Kanununun 22/d maddesine g6re Dogrudan Temin UsulU ile yapilacaktir. Soz Konusu alim ifin KDV hari? birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 07.11.2022 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalrria@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Teklif Eden
.../.../2022

Kisi / Oda / Firmanm Adi veya Ticaret Unvani - Kase/lmza

Ek: Teknik §artname
Satmalmanin Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri i?erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i?in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat Uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.ilac ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis urun numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen uriinlerin onaylanmis ilriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazih talebi uzerine en ge? 90
gun icinde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) giln i?erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya pikacak olan ihtilatlann hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
• Ahmlanmiz kismi teklife aciktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu ttzeri Tutak/AGR1
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ay$e BAL'l'A
Unvani : Tihbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



PARA§UT TIPI EMNIYET KEMERI

1- Emniyet kemerinin kemer kismimn uzunlugu 135 cm, genisligi 45 mm, destek par9asmm uzunlugu 85
cm, genisligi en az 85 mm olmah, kasiklardan ve omuzdan tutan askilar (bantlar) 45 mm.den az
olmamalidir. Kemer deriden imal edilecek ise derinin kahnligi 6 mm.den az olmamahdir.

2- Kemer, deri, suni veya dogal elyaftan mamiil orgiilii malzemeden veya deri ve orgiilii malzemenin
birbirine takviyelendirilmi§ sekli ile imal edilmelidir.

3- Deri ve orgiilii malzemenin birbirine takviyelendirilmesi ile imal edilen kemerde dikisler 9ift sira
naylon iplik ile yapilmahdir.

4- Parasut tipi emniyet kemerinde, kemer ile irtibatll, kasiklardan, gogiisten, omuzlardan ve sirttan tutan
askilan olmahdir.

5- Kemer deriden imal edilmis ise derinin kenarlan yuvarlatilmis olmah ve tiraslanmis deri
kullamlmahdir.

6- Kemer ile birlikte iizerinde bulunan toka, halka, emniyet halati ve askilannin minimum 1500 kg.hk
tasima mukavemeti olmahdir.

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

8- Deri kemer, toka ile irtibatlandinhyorsa dilinin girecegi delikler zimba ile delinmi§ olmah kesici biz
kullamlmamali orgulii malzemeden ise liflerin a9ilmamasi icin uygun bir sekilde delinmelidir.

9- Kemerin sapani; 200 cm boyunda, 14 mm kalmhginda, orgiilii kendir, giinese dayanikh polyester veya
ipek halattan imal edilmelidir. Karabina cift kilitli ve halat uzunlugu ayarlanabilir olmahdir.

10- Parasut tipi emniyet kemerlerinin sirttan ve gogiisten kavrayan kisimlannda da sapan baglama halkasi
olmahdir.

11- Kemer uzerindeki tiim metal aksam paslanmaz ve korozyona dayanikh malzemeden yapilmahdir.

12- 14 mm capinda 20 m uzunlugunda karabinah emniyet halati olmahdir.

13- Diismeyi onleyici 14 mm kalinhgmdaki halata takilabilecek emniyet kilitli mekanizma olmahdir.

14- Emniyet kemeri isiya ve neme dayanikh olmahdir.

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

16- Kemerier iizerinde;
-Yapimci firma adi ve sembolii,
-Imalat yih,
-Varsa raf omrii,
-Mukavemeti,
silinmeyecek sekilde bulunmahdir.
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KAYNAKgi GOZLUGU

1- Gozliik 9er9evesi ve camlan, kaynak kivilcimlarma, zararll ismlara karsi koruyucu veya kau9uk tiirii
malzemelerden olmahdir.

2- Gozluk imalinde kullamlan malzemeler meslek hastahgi ve cilt rahatsizhgi yaratmamahdir.

3- Gozluk 9er9evesi yiize iyice oturmah kenarlardan i9eriye isik sizdirmamah ve terlemeyi onleyecek
delikler olmahdir.

4- Gozliigiin baglanti bandi elastiki ve ayarlanabilir olmahdir.

5-Cer9evede, sabit bulunan seffaf cam gormeyi engellememeli dogal ve net goruntu saglamahdir.

6- Renkli camin bulundugu 9er9eve ile sabit 9er9eveyi birlestiren nokta iyi dizayn edilmeli 9ahsana
kolayhk saglamahdir.

7- Gozliikte bulunan renkli ve seffaf camlar istendiginde kolayhkla degistirilebilmelidir.

8- Gozluk siparisi yapihrken kaynak tiiriine uygun numarah camlar siparis edilmelidir.

9-Her gozliik farkh farkh ambalaj ( poset) i9erisinde olmahdir.

10- Gozliikler TS EN 166, TS 6859 a uygun olmahdir.

11- Gozluk iizerinde;
-Yapimci firma adi ve sembolii,
-imalat yih,
Cam uzerinde;
-Kullamlacagi kaynak cinsini belirtir numara silinmeyecek sekilde bulunmahdir.

KAFA LAMBASI
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BARET

1- Baret, darbeye, neme, isiya, yaga, aside, suya, tere ve elektrige karsi dayamkh malzemeden imal
edilmi§ olmahdir.

2- Baret tek par9a ve herhangi bir per9in veya metal aksami olmadan deliksiz olarak imal edilmelidir.
3- Baretin govdesini gu9lendirmek i9in yapilan ve onden arkaya dogru uzanan ondiile 9ikmtilar
maksimum 5 tane olmahdir.

4- Baretin siperligi minimum 4 cm maksimum 5 cm olmah ve govde ile 39181 goriisii engellemeyecek
sekilde olmahdir.

5- Baret bas 9evre bandl ayarlanabilir olmah genisligi 30 mm.den ku9uk olmamahdir.

6- Ter bandl, ba§ 9evre bandinm bir par9asi olabilecegi gibi sokiiliir takihr da olabilir.Ter bandl en az aim
kismim kapsayacak buyiikliikte olmahdir.

7- Bas 9evre bandl en az 4 adet ba§ ustii bandl ile donatilmah, bas ustii bandinm genisligi minimum 20
mm olmahdir.

8- Baret hava alacak sekilde dizayn edilmelidir.
a)Ba§ 9evre bandl en buyuk numaraya gore ayarlandiginda baret ile kafa arasmdaki mesafe 5 mm.den
ku9iik olmamahdir.
b)Ba§ ustii bantlan ayarlandiginda, baret {9 ust noktasi
ile arasmda en az 30 mm.lik bir bosluk olmahdir.

9- Koruyucu yastik, Kau9uk, plastik kopiigu vb. esnek bir malzemeden olmahdir.

10- £ene kayi§i uygun malzemeden en az 13 mm eninde ve ayarlanabilir olmahdir.

11- Baretin ba§a ge9en kismi 80 mm.den az olmamall ve egik 9ahsildigmda kafadan diismemelidir.

12- Baretin turn kosumlan ile birlikte agirhgi 450 gr.dan fazla olmamahdir.

13- Baret TS 2429 EN 397 de belirtilen mekaniki testlere karsi mukavim olmahdir.

14- Malzeme iizerinde
-Imalat9i firma adi ve Sembolii.
-Imal yih ,seri No.
-Test gerilimi.
silinmeyecek $ekilde bulunmahdir.


