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Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazıh EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNDE
GoREVLİ PERSONELLERN KIYAFET ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 22/D maddesi
kapsamırıda alınacak olup; söz konusu işin I(DV hariç birim ve toplam fiyahnın l3101/2023 tarih ve saat 12:00'a

SAYI :70|67892/|5
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilınesi y
ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
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Sıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Birimi Birim Fivatı Toplam Fiyaı

l 3 ADf,T

2 KIŞLIKYELEK 3 ADET

1 KIŞLIKPAIITOLON 3 ADET

3 ADET4 KAzA]<

UZUN KOLLU PENYE 3 ADET5

YAZLIKPANTOLON 1 ADET6

7 KISAKOLLU PENYE 3 ADET

8 YAĞMI]RLUK 3 ADET

3 Çry,/9 AYAKKABI

UYG
l0/0

Dr.B

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine
gerekmektedir.

Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

MONTGOMER

- Teklifler( rakam veyayaz ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltrne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Mahn ti.irüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacakür.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- _ Alımlar htto://www.aeriihale.gov.trle-oosta adresli Ağn Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağl* Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satrn almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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DiYADiN DEVLET HASTANEsi EVDE BAK|M BİRiMiNDE GöREvti PERsoNEttERiN K|YAFET BEDEN BitGitERi

AD soYAD MONTGOMER KlşLlK YEtEK KlşLlK
PANTotoN KAZAK uzuN Koltu

PENYE
YAztlK

PANToLoN
KlsA KotLU

PENYE YAĞMuRtUK AYA(KABı

HATicE KAYA M M M M M M M M 39

MERYEM EMRAH M M M M M M M M 38

RlzA KAçAR L M M s L M M 40M



MONTGOMER

1) Dış kumaş su geçirmez,PVC kaplamah zorlama ve aşınmaya dayanıkh,birinci sınrf sentetik
kumaş,iç astan polar kumaş olacaktır.

2) Dış ve iç kumaşı turkuaz(pantone I7-440TPX) renkte olacaktır.
3) Dört adet dış cep,dış iki yan cep fermuarh, iist cepler köriiklü kapaklı, iki adet iç gizli

cep,cepler fermuarlı ve iç sğ altta bir yan cep olacaktır.
4) Önden fermuarlı,fermuaı iizeri kapak bantlı ve cırttı, yakası geniş yak4 içteki dik yaka yaka

içerisinde gidi kapüşon, kapüşon açıldıktan sonra yaka hizasmdaki her iki ucundarı cırt ile
yakaya sabitlenebilen özellikte olacaktır.

5) Kol ağıdan gidi ribanalı olacaktır.Kolda uçtan 8 cm uzakhkta 5 cm'lik genişlikte ve etek
uçlannda uçtan 5 cm yukanda 5 cm genişliğinde,göğiis ön üst cep kapaklannrn üstiiıe
dolaşarı 5 cm genişliğinde birinci sınıfgiimt§ gıi renkli (# 808080 RGB 128128l28)
reflel«ör şerit bul unacaktır.

Q Üst sol cep iizerinde ırnvan kokardı,kokardın tizerinde beden numarasına göre 5- 10cm
yukansında el telsizlerin arka klipsinin asılabşleceği 4cm açıkhğı oları 3cm eninde 8 cm
uzunluğıında bant olmalıdır.Sol cepte Sağlık Bakanlığı Logosu (şekil-l),sol kolda DİYADİN
, sağ kolda Tiirk bayrağı altınd4Evde Sağhk Hizrnetleri logosu(şeki1-2) yer alacaktır.

7) Sırttabirinci sınıf reflektif gi,imüşrengi(#808080 RGB 128128128) transfer baskı iıe
Arial karakterinde 0stte yarım daire şeklinde'EVDE sAĞLlK' ortada 'HlzMETLERl' altta 'DlYADlN'
yazlsl bulunacaktlr D|YAD|N 8 cm yülseklikte EVDE sAĞLlK HlzMETLERl 4cm y0kseklikte
olacakhr.llçe adlnln altlnda 4cm yükseklikte 444 3833 te|efon numarasl yazılacaktır.

KlŞLlK YELEK;

1) Yelek rengi dış ve iç kumaşı turkuaz (pantone 1744OTPX\ renkte olacaKır.Dış kumaş su geçirmez
PVc Kaplamall,zorlaama Ve aşlnmaya dayanlkll, birinci slnlf reflektif özelliKe sentetik kumaş iç
astarl polar kumaş olacaktlr.

2) Yelek modeli önden fermuadl, 4 adet dlş cepli, 1 adet sağ yanda telelicn cebi clrth,iJst cepler
kapakslz,alt klslmIarl körüklü,sol cep kalem dikişli olacaktlr.Yaka modeli geniş dik yakalı tipte
olacaktlr,

3) Yeleğin etek uçlarlnda uçtan scm yukanda Ve göğüs ön üst cep kapaklarlnln üstünde 5cm eninde
birinci slnlf gümüş gri renkli (# 80808o RGB 128128128)reflektif şerit bulunacaktlr.

4) Üstsol cep ğzerinde,cebin dlş köşesine dayall hizada unvan kokardl,kokardln üzerinde beden
numarasına göre 5-,10 cm yukarısında el telsizIerinin arka klipsinin asılabileceği 4cm açıklığı olan
3cm eninde 8cm uzunluğunda bant olmalldlr.sol cep üzerinde Sağllk Bakanllğl logosu (şeki|-1)
bulunacaktlr.

5) Sırtta birinci sınıf reflektif gümüş gri (#808080RGB 128128128) transfer baskl ile Arial karakterinde
üstte yarlm daire şeklinde'EVDE sAĞLıK' ortada 'HlzMETLERl'altta 'DlYADlN' yazls| bulunacaktlr.
llçe adı 8cm yukseklikte EVDE SAĞLıK H|ZMETLER| yazısı 4cm yükseklikte 444 3833 telefon
numarası yazılacaktır.

KlŞLlK PANTOLON;

1) Pantolon kumaş| turkuaz (# 808080 RGB 128128128)renkte ,%,l00 koton kanvas, su Ve yağ iticilik
Verilmiş EN lso 24920,9üç tutuşurluk EN lso 531 , ışığa karşı renk hastallğl EN lso ,l05-802,

kopma mukavemeti EN lso 13934-1,ylrtllma mukavemeti EN lSo 139374 standrtlarlnda olacaktlr.
2) Pantolon modeli yandan çift cepli, bel iki yandan 5cm lastikli, önden fermuarll,arka sağ cep kapakll

clrtll, Soı cep körüklü telsiz uyumlu kapakll clrtll,diz hizasl ostğnde yanda sağda Ve solda körüklü
cep,dlş kapakll clrtll kapaklar üzerinde ESH DIYAD|N'yaz|s| gümüş gri renkli (# 808080 RGB
128128128) iplik işlemeli tipte olacaktlr.



3) Pantolon alt ucunda 30ve40 cm üzerinde çepeçevre scm eninde2 adet birinci slnlf gümuşgri
renkli(# 808080 RGB 1 281 281 28)refl ektif şerit bulunacaktlr.

KAZAK;
l) Kazak rengi beyaz(siyah olursa siyah)(pantone: ,11-06601 TP),birinci sınıf40/1 deniye akre|ikiplik

karlşlmından imaı edilmiş olacaktır.
2) Kazak modeli slflr yakall, kollar Ve bel lastikli, ribanall,sol göğüste Sağlık Bakanltğl logosu(şekil-,l )

üzerinde unvan kokardl,sol kolda DlYADlN,sağ kolda Türk bayrağl,alhnda Evde Sağlık Hizmetleri
logosu(şekiF2),slrtta 19y27 cm birinci slnlf gümuş gn renkıi (# 808080 RGB 128128128)
refleKifl(umaş üzerine T]mes New Roman karakterinde turkuaz(pantone 17440TPx) iplikli konturlu
3,scm yüksekliğinde osfte yarlm daire şeklinde'EVDE SAĞLlK' ortada 'HlzMETLERl'altta 'D|YADlN'
yazısı nakış işlemeli olarak,ürün üzerine dikişliolacaktır.lI adının alltlnda 3,scm yukseklikte 444 3833
telefon numarasl işlenecektiı

UZUN KOLLU PENYE:
l) Penye kumaşl beyaz (siyah olursa siyah): 300 glm(+l- o/o5) ağlrllğlnda 30/30/10 3 iplik ring şardonlu

%100 pamuk , su itici ,leke tutmaz aiKa yuzu su emicili,fakat dlş yüzeye nemliğiyansltmayan, normal
yıkamalarda diğer çamaşlrlara göre %60 daha hlzll kuruyabilen anti baKeriyel penye kumaştan
üretilmiş olacaktlr.

2) Penye modeli slflr yakalı, yakası ve kol geçmeleri recme dikişli,kol uçlan Ve bel lastikli ribanall tipte
olacakhr,sol göğüste Sağllk Bakanllğl logosu (şeki|-1) üzerinde unvan kokardl, sol kolda il adl Veya
il logosu,sağ kolda Türk bayrağl,altlnda EVde sağllk Hizmetleri logosu (şeki1-2),slrttalgx27 cm birinci
slnıf gümüş gri renkli (# 808080 RGB 128128128) reflektifkumaş ozerine T'imes New Roman
karakterinde turkuaz(pantone 17440rPxl iplikli konturlu 3,scm yüksekliğinde üsfte yarlm daire
şeklinde'EVDE sAĞLlK' ortada 'HlZMETLERl'altta'D|YADlN' yazlsl naklş işlemeli olarak,ürün
üzerine dikişliolacaKıı ll adının alltlnda 3,scm y{.lkseklikte 4ll4 3833 telefon numaftısl işlenecektir.

YAZL|K PANTOLON:
1) Pantolon kumaşl turkuaz(pantone ,l7_440TPX) renkte,%100 koton ribssu Veyağ iticilik Verilmiş su

ve yağ iticilik Verilmiş EN lso 24920,9üç tutuşurluk EN lso 531, lşlğa karşl renk hastallğl EN lso
105-802, kopma mukavemeti EN lso ,l3934-1,ylrtllma mukavemeti EN lso 13937-4 standrtlarlnda
olacaktlr.

2) Pantolon modeli yandan çift cepli, bel iki yandan scm lastikli, önden fermuarlı,arka sağ cep kapakll
clrtlı, sol cep körukl0 telsiz uyumlu kapakll clrth,diz hizasl iJstünde yanda sağda Ve solda körüklü
cep,dlş kapaktl clrtll kapaklar ozerinde'EVDE sAĞLlK HlzMETLERl'DlYADlN' yazlsl gümuş gri

renkli (# 808000 RGB 128128128) iplik işlemeli tipte olacaktlr,

3) Pantolon alt ucunda 30 ve 40 cm üzerinde çepeçevre scm eninde 2 adet birinci slnlf gümüş gri

renkl(# 808080 RGB 1281281 28)reflektif şerit bulunacaktlr.

K|SA KOLLU PENYE:
1) Penye kumaşl beyaz (siyah olursa siyahxpantone: 11-05601 TP):30/1 %100 pamuk çifttoplama

Lakos kumaştan imal, su itici,leke tutmaz arka yğzü su emicili,fakat dlş y0zeye nemliği yansltmayan,
normal yıkamalarda diğer çamaşırlara göre %60 daha hızlı kuruyabilen anti bakteriyel 40 derecede
30 veya 40 ylkamaya dayanıklı penye kumaştan üretilmiş olacaKlr.

2) Penye modeli Lagos polo yakall, iki düğmeli,klsa kollu,kol geçmeleri recme dikişli, ense biye dikişli
olacaktlr.

3) Penye üzerinde solgöğüsıe sağllk Bakanl|ğı ıogosu (şeki|-1) üzerinde unvan kokardl, sol koIda il adl veya il

logosu,sağ kolda Turk bayrağl,a|tlnda Evde sağlık Hizmetleri logosu (şeki1-2),sırtta'l9x27 cm birinci slnlf gümüŞ
gri renkli (# 808080 RGB 128128128) reflektifkumaş üzerine Tjmes New Roman karakterinde
turkuaz(pantone 17-440TPX) iplikli konturlu 3,scm yüksekliğinde üstte yanm daire şeklinde'EVDE
sAĞLlK' ortada 'HlzMETLERl'altta 'D|YADlN' yazlsl naklş işlemeli olarak,ürün üzerine
dikişliolacaktlr.ll adınIn alıtlnda 3,scm yükseklikte 444 3833 telefon numarasl işlenecektır.



YAĞMURLUK:
l) Turkuaz(pantone 17440TPx)renKe,o/o 100 su geçirmezlik sağlanmlş,astadl 0,32 mm

naylondan,havalandlrma kanah,kapuşonlu,diz hizasl uzunluğunda,kol uçlanndan 3cm Ve etek
uçlarlndan 30 cm uzak|lkta,scm'lik genişlikte birinci slnlf refleKör şeritli,sol göğus hizaslnda sağllk
Bakanlığı logosu olacaktlr.

2) Sırtta birinci slnlf reflektif gumuş gri(# 808080 RGB 128128128\ transfer bask| ile Arial karakterinde
üstte yarlm daire şeklinde'EVDE sAĞLlKortada 'H|ZMETLER|' altta 'DlYADlN' yazısı
bulunacaKlıilçe adl 8cm yükseklikte ' EVDE sAĞLlK HlzMETLERl' yazısı 4cm yüksekliKe
olacaktlr.ilçe adlnln altlnda 4cm yükseklikte 444 38 33 telefon numarasl yazllacaktlr.

DlP NoT GöNDER|LEN ELB|SELERlN BlREB|R DENEMEsl YAP|LDlKTAN VE BEDENl UYURsA
VEYA BEDENl UYMAD|Ğ|NDAYAP|LAN DEĞlŞlM lLE DEĞİŞTlRlLlP UYGUN BEDEN GELD|KTEN
soNRA ÖDEME lŞLEMl YAP|LACAKT|R.



TEKNiK ŞARTNAME:

KlŞLlK MONT ŞARTNAMESl: Uzun kollu olması, cepli olmalı ,içi polarlı olmalı
polar çıkartılabilmeli turkuaz renkli olmalı,kurumu belirten amlemleri olmalı, 2 adet M
beden, 1 adet L beden olacak.

KlŞLlK YELEK ŞARTNAMESİ: Kısa kollu olması beyaz renkli olması,kurumu
belirten amblemleri olma|ı 3 adet M beden olacak

KlŞLlK PANTOLON ŞARTNAMESI;Gece aydınlatma bantları olmalı, yan
yan diz cepleri olmalı,turkuaz renkli olmalı,kurumu belirten amlemleri olmalı 3
adet M beden olacak.

KAZ.AK ŞARTNAM ES l : Uzun koll u ol ması, beyaz ol mal ı, kuru mu belirten
amlemler olmalı 3 adet M beden

UZUN KOLLU PENYE ŞARTNAMESİ:Uzun kollu olması beyaz renkli
olması,kurumu belirten amblemleri olmalı,'| adet S beden , 2 adet M beden olacak.

YAZLI K PANTOLON ŞARTNAM ES İ :Gece ayd ı nlatma bantları olmal ı,
yan yan diz cepleri olmalı,turkuaz renkli olmalı,kurumu belirten amlemleri
olmalı, 2 adetl beden, 1 adet M beden olacak.

KlSA KOLLU PENYE:Kısa kollu olması beyaz renkli olması,kurumu belirten
amblemleri olmalı, 3 adet M beden olacak.

YAĞMURLUK: Uzun ko|lu olması, cepliolmalı , turkuaz renk|i
olmalı,kurumu belirten amlemleriolmalı, 3 adet M beden olacak.


