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§AYI :

KONU: Teklif Mekubu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLiI MEKTUBU

I{astanemizin ihtiyaçlanndan aşğda cinsi ve mikan yazıIı oIan malzemeler 4734 syılı Kamu lhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satln almacaltır, KDV Hıriç birim fiyahn hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederiın.

Telefon : 4l45l 13007
Fax :4145121236
E-Posta: saııliurfadhs l I @saglik.gov.tı

triffia
s.No Maı / Hızmet Adl Miktan Birimi Blrim Fiyat Topıam

FıYat
1 Z KATLAMA HAVLU. 7000 ADET
2 rrı,ıizı-ix BEz i (MİKRoFİBER) 3000 ADET
3 TEMizLiK FIRCASI 100 ADET
4 DWAR MOPU VE APARATI 10 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklif Veren Firmanın
Adı Fırma yetkilısı
Adresi
Telefon Kaşe ve İmza
Fax
E-ilaİl ]

Not: Tckliflerde Kırıııma vc Dıksil Ke§inıikle olmeyacaktır.



TEMİzliK FlRçAsl
l- Kıl maddesi PVC den yapılmış 6lmalldç.
2-Sıcak suya dayanıklı olınalıdır.
3- Fırça kılla:ıırn bulunduğu krsmın fuyıı 20-24 cm, kıllann.li;limi 7-8 srra eninde o|malıdır4- Fırça ile biılikte en az l2O cm boyunda alşap sap veriinelidfu.
5_ Nuınune tizerinden değerleııdirme yry|lacakfu.

z KATI_AMA HAVLU
1- Reıik beyaz ve parftmsilz olınalı<tır.
2- Çift katlı olma!ıdır.
3- Z keıtlmra özalliğinde olınalıdır.
4- Emmg gtlgil yg kıırulama gilcü tam oLnüdır.
5- Yaş kınulmada dayan*lı olmahdır.
6- Yryrak boyufu 22,5 x23 cın (+2 cm) olmatidr.
7- Bir paket iğnde 200 (+2) adet yaprak olınalı.
8- Biı paket ağırlığı eıı az 400 gr olınaftdır.

?: 
H1;r haeket tek bir havlu almayı sağ{ayan dişeısere uyumlu olnalı.

l0- Doğal selulozdan imal edilıniş olınalıdır.

l:- _U_run 
mbalajında marlq kaç yryrak olduğu, baıkod gibi bilgirer bulnnmalıür.

12- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaknr.
l3-Ba adğ paket fiyatt teklifedilecektir.

TEMİZLİK BEZİ (MİKROFİBER)
r- Temizlik b€zi leke tutnayan, kiri bannürmayan, kolay teıııizlenebilen özellikte o,acaktr.2- TemjzJıkbezjı 40 X 40 cm ebadında olacaktı.
3- Teınizlik bezi dayanıklı, panıuklu iplikten dokunmuş olacaktr.4- Kenaılannda tiftiklenme ve saçak olmamalıdır.
5- Teınizlik bezi yüzeylerde toz bırakrıayan özellikte olacaktır.
6- Temizlik bezi renkleri idare taıafindaıı belirlenecektir.
7- Terntlenen yiizeyde kumaş arnğı bırakmayacak, tiftiklenme olınamalıdır.8- Üriiıı mil«o fiber özellikte olınalr ve bu ibare orijinal .-tıuj 

'rooioo" 
uuıunmalıür.9- su emme gücü ytık§eıq hava bırakmayan lateks iie kaplanmış, sentetıt tberloden oluşaıı, 95C' de yıkmabilen özellikte otrnalr.

l0- Mikrofiber dokusu sayesinde kororyoıa kaış dayanıktı olınalrdr.
l l- Nıımıme iiaerinden dğerlendirme yapılacaktr.

İıııİ
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DUVAR SİLME MOPU

1- Ürün 50 cm uzunluğunda, 15-20 cm. eninde olmahdır.,
2- Ürün kir tutmayan, keten kum aştan dikilmiş olmahdlr.
3- Ürün en az % 70 pamulç % 30 polyester karışımından yapılmış olmalıdır.
4- %7o'i pamuk%30'u polyesteİden oluşan özel iplikten üretilen püskül|er, bez üzerine kilit|i

dikiş sistemiyle dokunmuş olmalıdır.

5- Ürünün kenarları çift biyeli ve çift dikişli olmalıdır.

6- Ürünün kenarları çift biyeli ve çift dikişli olmalıdır.

DUVAR s|LME APARAT|

1- Duvar ve Tavan tem izliğinde kullanılacaktır.
2- Aparatln uzunluğu 2 metre olmahdlr.

3- Uzatlabilen Aparat alüminyum doğram adan ima| edilmiş olmalıdır.
4- Uzat|labilen Aparatn uç kısmı modüler olmalıdır. Ucuna f|rça ve tavan ve duvar silmek için mop

takılabilmelidir.

5- Teslim edilen ürünler içerisinde, istenen niteliklere uygun olmayanlar firma tarafından dğiştirilm
elidir.

& Kullanılan mop ile uyumlu olmalıdır.
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