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TEKLIFE DA VET

23.01.2023
Say::
Konu: 7 KALEM GEBE BILGlLENDiRME SINIFI IgiN MALZEME ALIM1

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu lhale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu ahm i9in KDV hari? birim fiyat
tekliflerinizi TL iizerinden 30.01.2023 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gb'ndermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Malzeme Adi

YER M1NDERLERI
SANYO TUVALET SET1
BANYO HAVLULARI
BATTANIYELER
PLASTIK SANDALYE
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Birim Fiyati

Genel Toplam

TopIamTutar

Teklif Eden
...A.72023

Kis i / Oda / Firmanm Adi veya Ticaret Unvani - Kase/Jmza

Ek : Teknik §artname
Satinalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparijten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri ; erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi icin idarcnin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Hankasi" na kaydedilerek onaylanmis ilriin numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen uriinlerin onaylanmis uriin numarasi (barkodu) liste lialinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dilzenleniiicsinden itibaren yilklenicinin yazih talebi uzerine en ge9 180
gun i9inde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulajtinlmayan Mai Hizmetin Odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve tcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis. sa> ihr .
• Ahmlanmiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
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



YER MJNDERJ TEKNJK §ARTNAMESJ

1- 120*120CM ebatmda olmalidir.

2- Dis kihfi yikanabilir malzemelerden olmalidir

3- Kilifinda fermuar bulunmahdir.

4- i? kihf olmalidir.

5- Pamuklu kumastan yapilmis olmalidir.

6- Rengi pembe olmalidir.

7- if dolgusu 10-20cm yuksekliginde olmalidir.

8- 15 adet olmalidir.



BEBEK BANYO SETJ TEKNJK §ARTNAMESJ

(Bebek banyo setinin icinde bulunacak malzemeler)

1-Seffaf desenli bebek kiiveti

-Kaymaz silikon ayaklan olmalidir.

-Standart olculerde olmalidir.

2- Seffaf desenti masraf

-Sert plastikten olmalidir.

- lit kapasiteli olmalidir.

3- Seffaf desenli kuvet kova

-Sert plastikten yapilmis olmalidir.

4- Seffaf kuvet filesi

-Bebek kuvetinde takllabilir uygunlukta olmalidir.

5-Bebekyikama sungeri

-Bebek cildine uygun olmalidir.

-Tahris etme, ?izme, incitme yapmamahdir.

- Her bir uriinden biri tane olmalidir

- Renkleri seffaf olmalidir.



BEBEK HAVLUSU TEKNJK SARTNAMESJ

1- %100 pamuktan uretilmi§ olmalidir.

2- 80/90cm ebatmda olmalidir.

3- Beyaz olmalidir.

4- 1 adet olmalidir.
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BEBEK BATTANJYESi TEKNJK §ARTNAMESJ

1- Ebati 90-90 olmali

2- Dokuma %100 pamuklu olmali

3- En fazla 60 c yikanabilir olmali

4- Kenarlan bilyeli olmali

5- Cinsi pazen kuma§ olmali

6- Gramaji en az 350gr olup ?ift katli olmali

7- Rengi krem olmali



MEDiTASYON SANDALYESJ TEKNJK §ARTNAMESI

1- Meditasyon oturu§una destekleyici olmalidir

2- Sirti tarn destekli olmalidir

3- Oturma yeri minderii olmalidir

4- Vucut posturune uygun olmalidir

5- Rengi mor olmalidir

6- 5 adet olmalidir
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YASTIK TEKNJK §ARTNAMESJ

1- 50*50 CM ebatmda olmalldir

2- if dolgusu 10-20cm yuksekliginde olmalldir

3- Di§ kilifi yikanabilir malzemeden olmalldir

4- i? kilifi olmalldir

5- Dis. kilifi fermuarli olmalldir

6- Pamuklu kuma§tan yapilmis. olmalldir

7- Rengi mor olmalldir

.8- 10 adet olmalldir



BOY OLCER BASKUL §ARTNAMESJ

1- Tartmm oleum kapasitesi en az 200 kg olmah

2- Tarti 50gr (+/-10gr) hassasiyetle tartim yapabilmeli

3- Hem elektrik (220v/AC) hem pil (6xl.5/DC) ile cahs.abilmektedir. Tarti aleti ile birlikte cihazin

orijinal adaptoru verilmeli. Piller alkalinli olmali

4- Kg biriminde oleum yapabilmeli

5- Tarti isjeminden sonra goriintu ekranda bir sure kalmali. Kullamlmadigi zaman kendi kendine

kapatma ozelligi olmalidir

6- Ekrandaki degerleri sabitleme ve dara alma ozelligi olmalidir

7- Tarti aletinin ekrani cihaza monte edilmis olmali, kolayca cikmamali

8- Cihazin kolay hareket etmesine olanak veren ve bir yerden baska bir yere tasinmasmi

kolaylastiran tekerlekli sisteme sahip olmalidir

9- Cihaza teleskopik boy olgme cubugu monte edilmek suretiyle tartim / olgum bir araya

yapilabilmeli

10- Tarti aleti ve boy olcme cubugu ayni marka olmali

11- Boy olcme cubugu teraziye veya duvara monte edildiginde her iki sekilde de oleum

yapabilmeli

12- Boy olcme cubugu paslanmaz metalden imal edilmis olmali

13- Boy olcme cubugu duvara monte edildiginde en az 600mm den 2000 ye , teraziye monte

edildiginde ise en az 820 mm2 2000mm ye kadar 1 mm hassasiyerle olgum imkani sunmall

14- Oleum boy her zaman goz hizasmda okunabilmeli

15- Boy oleum cubugu if ice gecme ozelliginde olmali. Cubuk oleum sonrasmda kendiliginden

inmeli

16- Tarti aletinin basamak yeri geni§ olmali
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