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Tı8Bl An( EıDİvEtıı TExfılI şAffılAMEsİ

1-Tabi latexten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olacak

2-Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak

}Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutafak

4-Üstü tamamen kaplı, iç astarı kaliteli olacak

5-Rengituruncu olacak

5-Xesici ve delici cisimlere karşı mukavemetli olacak

7-Bir çift (2 adet) olacak



TEHti(Etİ ATlx xuTu§u TExİİx şARTı|AMESİ

1-Kutuların hacmı en az 50 lt olmalldlr.

2-Kutular sarı renkte olmalıdır.

3- 2 yd garantili olma|ıdır

4-Sğuğa sıcağa ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır

S-kutu üzerinde atk mevzuatına uygun olacak şekilde uluslar Arasl Tehlike Atlk Amblemi ve
DiKKAT TEHLiKELi ATıK ibaresi kolaylıkla gkmayacak şekilde bulunmahdır.

6-Malzeme de|inme ve kırılma riskine karşı polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.

7- KutuIar pedallı olmalıdır.

8- Firma ürünü değerlendirmek için bir adet numune getirecek, ge|en numune test edilecek
değerlendirilecek değer|endirme sonucuna göre uygun olduğu takdirde a|ım yapılacaktır

9-yüklenici firma ambalajı agldığnda kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk, kırık olduğu
tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

Viıanşeh 0evl,,



TEHLıXEü Anl( PoşETı TExttİx şARTT{AMES|

l-Tehlikeli atık poşetinin çift kat kalınlığı en az 15o mikron o|malıdır

2-orta yoğunluklu LD,E malzemeden en az iki katlı o|acak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
3-Poşet; çift tabanh, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır.

4-Poşetler sarl renkte olmalıdır.

5-PoŞet üzerinde atlk mevzuatna uygun olacak şekilde bir yüzünde Uluslar Arasl Tehlike AtlkAmblemi ve DiKKAT TEHLirrLi AT,r ibaresi kolayhkta gkmayacak şekilde bu[unmalıdır.

6-Poşetler 80 cm eninde 11O cm boyunda olmalıdır. 15 kg taş|ma kapasitesinde olmalıdır.
7-yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk, yırtk olduğu
tespıt €dilen ürünü yenıleri ıle üçretsiz olarak değşirçcgktir.

8-Ürün TSE EN lso 9oo1 Kalite Yönetim sistemi kapsamlnda üretilmiş o|mahdır.
g-Firma ürünü değerlendirmek için 10 (on) adet numune getirecek, gelen numuneler test
edilecek değerlendirilecek değeriendirme sonucuna gö.e uygun olduğu takdirde ahm
yapılacaktır.

Vinnşehir Hastenesi
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Evs€tAn( xurusu TExtİ( şARrilAMEsİ

1-Kutularln hacmi en az 50 lt olmahdlr.

2-Kutular siyah renkte olmahdlr.

3- 2 yıl gafantlü olnıakdıı

4-Soğuğa sıcağa ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır

5-Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.

6- Kutular pedallı olmalıdır.

7- Firma ürünü değerlendirmek için bir adet numune getirecelç gelen numune test edilecek
değerlendirilecek değerlendirme sonucuna göre uygun olduğu takdirde alım yapılacaktr

8-yüklenici firma aınba|ajı aıldğuıda ku.llanıma uygun olınayan hatalü bozuk, k,,* olduğu
tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

nesi



KlRti/TEMiz çAMAşıR AMBAsı TEKNir şnnrııarvıesi

-7o,70*50 (YÜl(sEKLiK_UzUrıı_ureruişürl(içrEN ıçE ıırr ÖLçÜı_rn nı_lNM|ŞTlR) cM

BoYUTLARIND& KAPAKLI oLMALl DlR.

-KAPAKLARIN RENGI KlRMlzı (KiRLi içiN) , MAV| (TEMiz içiN ) oLMALlDlR,

_ARABANIN eövot rısııııloA KIRMlzl oı_ıııon "xinı_i çAMAŞIR ARABASr, . MAVi oLANDA

,TEMiz çAM§ıR ARABASr, şEKLiNDE YAZMAL|DıR.

-ALTTA 360 DERECE DöNEBiLEN 2 FRENti, 2 FRENsiz TEKERLEK BuLUNMALIDlR,

-GÖVoE ALT KlsMlNDA 1ADET TAHL|YE VANAsl BULUNMAL|DlR,

-ARABAYI KULLANABILMEK içiN 1ADET lTME KoLU BULUNMAL|D|R,

_rıpeĞı ÜZERiNDE KALDIRMAYA YARAYACAK 1 ADET KAPAK TUTMA KULBU BULUNMAL|D|R.

-KULLANIMI KoLAY VE RAHAT oLMAUD| R.

-SERT PLAsTiKrEı,ı iı,iını- Eoiı-ııırıioin.

-soĞuĞı, sıcnĞn ve KiMyAsAtLARA DAvANıKLl oLMALıDıR,

_2 YıL GARANTiLi oı_vıRı_loın.lişçiliK, ÜRETiM VE FABRIKASYON I+ATALARıNA KARŞ|)

_NuMuNE, KAToLoG vEyA AvDıNLATıcı ooxÜıvıarı ırxliı rsıınsıı..ıoA TEsLiM EDiLMELiDiR,

NUMUNELER oRJiNAL AMBALAJıNDA oLMALlDlR. NUMUNE TEsLirrıl Eoiı-ıvırvEıı TEKLiFLER

DEĞERIE|.|DiRMEYE ALlNMAYACAKTlR.

_TEKNiK şARTNAMEDE BELiRTiLEıı Özıı_ı_irı_ınt GÖRE NUMUNELER DENENEREK ÜnÜııı_ıniıı

uveuı,ıı-uĞuııe KARAR VERiLEcEKriR.

-KiRLl vE TEMiz ARABAsı AyRı AyRıDıR, BiRBiRiNE rvıoıırıı-i DEĞiLDIR,

w



TlB8İ Aıx xuTUsU TEX,İİI şARTı|AMES|

l-Kutuların hacml en az 50 lt olmahdır.

2-kutular kırmızı renkte olmalıdır.

3- 2 yılgarantili olmahdır

4-Soğuğa sıcağa ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır

s-kutu üzerinde atk mevzuatna uygun olacak şekilde uluslar Arası Tehlike Atık Amblemi veDiKKAT TlBBi ATlK ibaresi kolayfukla çıkmayacak şekilde buIunma|ıdır.

6-Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı polipropilenden imal edilmiş olmalıdır.
7- Kutular pedallı olmalıdır.

8- Firma ürünü değerlendirmek için bir adet numune getirecek, gelen numune test edilecekdeğerlendirilecek değerlendirme sonucuna göre uygun olduğu takdirde alım yapılacaktır

9-yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatah, bozuk, kırık olduğute§pit edi|en ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değştirecektir 
.."":ııesi
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4'lü sıfır Atk Çip Kutusu Seti

l-Uzunluk : 136

Eni: 32

Yükeklik: 76

2- Renkler: Mavi +ağıt, yeşil-cam, sarı-plastilç gri-metal

3-Kullanllan boyanın ışık hassasiyeti maksimum olmalı ve güneş ışığlnda solma ve renk değişimi
yapmamalıdır.

4-Çip kutuları durabilitesi yüksek, koku yapmaz,kolay temiz|eme özelliğine sahip, güneş ışığından
etkilenmeyecek, alkol, maya, sirke,asit, amonyak vs aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek
özellikte olmalıdır.

5-Çöp kutulafl numune üzerinden değerlendirmeye alınacaktır . Numune göndermeyen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Hasarlı, krık, boyası kalkm§, darbe almış ya da herhangi bir nedenle zarara uğramış ürünlerin
değişimi firmaya ait olacaktır.

7-Ürünlerin en az iki yıl garantisi olmahd|r.

Viran§ehir Devlet Hastenest

Hemşııe

seıııaçirç|


