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SAĞLrK BAKANLIĞI

ŞANLıURFA İı- seĞıı« ırüoüRLüĞü
ŞANLIURFA viRANŞEHiR DEVLET HAsTANEsi

ihale Kodu : 00245

sAYl :

KONU: Teklif Mektubu

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miiiarı yazılı olan malzemeler 4?34 sayılı Kamu İhale Kanununun 22ld
(Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDv Hariç birim fiyatın hastanemiz satınalma birimine gönderilmesini rica
ederim.

Telefon :4ı45l ı3007
Fax :414512|236
E_Posta: sanliurfadhs l l @saglik. gov.tr

vdhsatinalma@ gmai l.com

Uzm.Dr.YU LTUNoz
Ba c

S.No Mal / Hızmet Adl Mİktarl Birimi Birim Fiyat Toplam Fıyat

1 cAMSIL 500 ADET
2 ÇAMASIR SUYU 2000 KILoGRAM
3 TUVALET KAGIDI 1500 ADET
4 8000AMELiYAHANE BONESi BAĞCIKSIZ

(BAY)
ADET

5 GEBE ÖNLÜĞÜ (TEK KULLANIMuK). 2000 ADET
6 ODA PARFUMU SPREY. 200 ADET
7 SryI SISTEM ANA YIKAMA MADDESI. 500 KILoGRAM
8 AĞIR KİR KAN VE YAĞ çözücü sM.

SISTEM YARDIMCI YIKAMA MADDESI
500 KILoGRAM

9 500 KILoGRAMoKsİJEN BAzu AĞınrıcı srvı
SİSrEM YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

KILoGRAM10 SryI SISTEM ÇAMAŞIR YUMUŞATICI
MADDESI.

500

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklif Veren Firmanın
Adl Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail

Not: Teklilıerde Karalama ve Daksil Kesinlikle olmayacaktlr.

*TekIif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazrsrnı Göndermeniz Rica olunur.

**UBB KODU OLMAYAN TEKLirr,Bn xnsixr-iKlE DEĞERLENDiRMEYf, ALINMAYACAKTIR.

**TEKLiFLERiNiZİ EN GEç 3 iŞ GilNü İÇİNDE GöNDERMENİZ RİCA ol-t NUR.

**TEKNil( ŞARTNAME EKTEDiR. TEKLİFLERiNiZiN UYGUNLUĞU iÇiN şARTNAME
TARAFINIZCA İırız.Aı-nxıp TARAFIMIZA GÖxnrnİr,ıırr,İoin.



10 KALEM TEMİZLİK MAUZEMESİ TEKNİİ( ŞARTNAMESİ
A_ cAM VEYA Pf,Ncİ,R_E TEMizLEYİcİ (cAMsiL)

l- Camsil teınideyici; her tirlü cm1 ayna, fayanş ocah kapı, telwizyon ve diğer suya dayanıklr
sert yüzeyleri iz bıraknadan temizleyecek özellikte olmalıüı.

2- 500 ml'lik özel mbalajında olınaiı, üstten basmalr özel püskilrtsne aparatı olmalıdır.
3- Bileşiminde; aniyonik aktif madde, alkol kaıışımı ve parfflm oIınalıdır.
4- Bileşiminde boya kullanılacak ise yüzeyde iz bıralııımalr ve toksik olınamüdıı.
5- kullanım eşasında cilü tahriş etneyecek ve hoş bir kokusu olacakür.
6- Ph: 6,0-9,0 olınalıür.
7- Görilnüş berrak partikülsiiz sıvı olmalıdıı.
8- Camsil temizleyicisinin 20 ( yirmi) derecede, yoğunluğu 1.00 + 0,05 g/cm olacaktr.
9- Suda çirzuldilğünde reıığ borak olınalıdır.
l0- Alııtif maddelerinin doğada prçalanma özelliğ o/o 80 iiaerinde olınahdıı.
l l- Ambalajında kullanılan plastik taınaınen g€ri dönüştiriılebilir nitelikte olııalıdu.
12- Üron etiketi llzerinde, üıilniln özellikloi, kullanım nlanı, kutlanma alimatı, uyan klsmı, iirtiıı

bileşimi, şişşr rH değeri, iiıretim tarihi, son kullanma tarihi, baıkod, üretim paıti no
mutlaka olınalrdr. Bu $i|gil6 3ç{ç ye okunabilif ş€kilde olmalıdıı.

E ÇAMAşIRsLryLJgoĞUNIilvAMLD
l- Sağhk Bakınhğı Biyosidal Ürıln Rüsamanesi veya Giıırırüt ve Ticaıet Bakanlığ Bildirim

Kayt Belgesi olmalıdır.
2- Berrak srvı oünalıdır.
3- Yoğun kıvaınlı olmahdıı.
4- </o5 soğuın hipokloit" 4/o5 Noniyonik aktif mad.öe 4/o5 sodyum hidıoksit ve aynca parfiiın

içermelidir.
5- En fa.la 5 kg'lık bidonlarda olınalıdr.
6- Bidonlar orijinal aikedi olınalıdır. Etiketta narta vc ba*od bilgil€ri olmalrdıı.
7 - Etiketlerde etk€ıı maddeler ya.ıh 6|9416g.
8- Ürilnil,n imal tarihi ve s€ri nıırrıaıası ambalajın iiaerinde yaalı oIınüdır.
9- Kokusu rahasz edici olmauıa!ıdır.
c_ TUVALET KAĞIDI EULo) (NoRMAL BoY)
l - Ürün çift kath ola.akfu. Ifudar bir birinden aynhr nitelikte olacaktr.
2- Ürtln rulo halinde, baskısız, beyaz reııkte olacaknr.
3- Üııın zıoo selülozdan imat edilıniş olacaktır.
4- Bir adet rulo uzunluğu €n az 20 mt olrnahdır.
5- Bir adet ııdo ağIlığı en az 90 gr olmehür.
6- Rulo eııi eıı az l0 cm olmalrdır.
7- Ürtln ambala.lında maıka, kaç yaprak olduğu, ba*od gibi bilgiler bulunmahdır.
8- Numuneüzeıindendeğerleııdiımeyapılacaktr.
D. AMELiYATBoNEsİBAĞcrKsV(BAY)
l- Yırtılmaya dayaıkl1 nonwovğn spunbond materyalden ilıretilıniş olnalıdıı.
2- 30 grlm' ağrhğında olınalıdrr.
3- Hava gçirgenlğ sağlamaIı delikli görilııüm oluşturmalı, teflefuemeü, yumuşak ve ter emici

özellikte olııalrdr.
4- Saçlı deriden dökulebilecek partikül ve neıni tutmalıdır.
5- Kullanılan nateryal tiiysüz olnalı, oıeliyaı bölgesine lit tuy döktllmemelidir.
6- Antialdik olmatıdır. Ek yeri cildi tahriş e*memelidiı.
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7- Kçte yrtık, delik ve dikiş aralığ bul,,nmaınalr, esııetildiğinde birleşrıe yerlerindğn

aynlmanalı, kopmımghdır.
üst ve keııar olınak tzere ultrasonik dikişle dikilıneti, dikiş bşlongıcı ve sonu kolayca
s,ökülmeınelidir.

Bone büyilktüğil, saçı dışarıda bırakmayacdq kulak ilüzerini kapatacak boyutlarda olınairdır.
Numune iizeriıdeıı değerlendirme yapılacaknr.

HASTA öNLüĞü (GEBE örüI,üĞo
Kumaşı koyu renkte iç taıafi göst€rmğyec€k şekilde olmalıdıı.
Dayanıklı olup kolayca yırtılmamalıdır.
ürtln tek kullaımlıt olmalıdır.
Ürün tek tek pal<etlenmiş olmalıdıı.
Non steril olmahdı.
Onlilıklef iki kuş8kla aıka liısını kapatılabilecck şkilde asarlanmalıdır. Kuşk çekince heıneıı
kopmmairür. (hamileler için)
Ölllt tolay glylebilecek şkilde katlanmış olınalrdır.
Kııllanrcınrn hareketleıini losıdaınamalı, yumuşk olınalıdr.
önlll&ler losa ko u olnalıdır.

Büyiık bedeıı Q(L-)O(L) ve boy 1,50 cm (ı5 cm) ebadanıda olmalıdıı.
Nı,mune üzerinden değerleıdirme yapılacaktır.

oDA PARJ,ÜMÜ (500mr)
Oda şreyi, odalar ve kryatı mekinlan kokulanndan rındırarak temidik kokusu ve feralılrk
verecek özellilıe olacaktı.
500 ml'lik mmuel püsküıtsneli aınbalajlarda olmalıür.
Oda spreyinin pH değeri 6,5 (10,5) oleaktır.
oda spreyinin yoğunluğu 20 0c de 1,o0 (+o,o5) gn ohcakfu.
Oda şreyi göninüm olarak berrak kokulu ve sıvı olacaktı.
Oda şreyi etil alkol, esanı monopropilen glikol içerikli olmalıdrı.
Oda şrqli püskürtmeIi ergonomi\ sııı olma[ gaz içermernelidiı.
Oda spreyi yili<sek konsantra§yonda olınğ kokusu kalıcı olmalıdır.
Orijinal etiket ilzsrinde maıkas, içoiğ, kullanım 16li6216, py2l1cı önerilo, hacim, barkod gibi
bilgiler olınalıdıı.

l0- Nuınuneiieerindendğerleııdimeyapılacakor.
c,- sryI sİsTEM ANA YIKMA MADDESi

a" Cüvenlik Bilgi Formu Hazrrlayıcısı sertifikasına sahip peı,sonel tarafind"o hazulaıınrş 16

maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu ve Analiz Sertifikasma sahip oIınalıdıI.
b. Sağük Batanhğ Biyosidal Ürnn Rüsatnanesi veya Gıimriik v9 Ticaret Bakantığ Bildirim

Kayıt Belgesi olmüdır.
c. Üriln sııı formda olup. yumuşk ve ona sertlikteki sulaıda kullanıma uygun aııa yiama

maddesi olrak kullanıırıa uygım olınalıfu.
d. Ürüniln içsrisi nde o/o 5 15 noniyonik aktif madd e, o/o 5-l,5 kompleks yapıcı buluıırıalıdır.
e. Üriıniın pH r o/ol lik çözeltide l0,5 + 0,5 olmalıür.
f. Ürtlntn yoguılıığu l ,O4 t O, l O g/cm3 aralığnda olınalıdır.
g. Ürlim aııbda;ı en az 15 kg lık HDPE bidon olma]rür

l_ AĞIR xinxax vr yAĞ ÇözücÜ SrvI SİSTEM YARDIMCI YıKAMA MADDESİ
ı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlaycısı sertifikasına sahip personel tarafiııdqn fo221,1anmış 16

maddelik Üriln Güvenlik Bilgi Formu ve Analiz Sertifikasına sahip olmalıür.
b. Sağlı-k Bakaılüğı Biyosidal Üriin Rüsat-.,,esi veya Gümrii& ve Ticaret Bakın|ığ Bildirim

Kayt Belgesi olmal,dı1.
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c. Üriirı srvı formda oluR ağır kiı, km ve yağ çözücü olaak kullanıma 1rygun olınalıdıı.
d. Ürtlııilııı içerinde o/o 15-30 arasııda soğum oksit bulunmaiıdır.
e. Ürilütıilttı içerinde 7o 5 derı küçük miktaı da kompleks yryıcı bulunmalrdır.
f. Ürtl,niim pH aegeri % l lik çözeltide 12,5 + 0,5 6lmatıdş.
g. Ürilniln yoğunluğu 1,3O + 0,l0 g/cm3 aralığnda olmaidır.
h. Ürün aıııbalajı en az 15 kg lık HDPE bidon olmalıdr.

H- oı(siJEN BAZLI AĞARTICI §IvI sisTEM YARDrMCI YIKAMA MADDESi
a Güveıılik Bilgi Formu Ha.arlaycısı sertifikasına sahip personel 1gafildın h62-tınmış l6

maddelik Ürttı Gllvenlik Bilgi Formu ve Anatiz Sertifikasma sahip olmalrdır.
b. Sağlık Bakanlığ Biyosidat Ürtln Rüsamanesi veya Gümriik ve Ticaret Bakanhğı Bildiıim

Kayıt Belgesi olınüdır.
c. Ürilıı sıvı formda olup, oksijen bazlr ğaııo ve leke çıkarıo olarak kullanıma gygla

olmalıdıı.
d. Üründe o/o30 dan fazla ınütarda aktifoftsijen bul,.nmalıdır.
e. Ürtlnde o/o5 den az miktada stabilizatör (sabitl€yici) bulıınmalıdır.
f. Ürünün %l lik çözeltide 6,5+0,5 olmalıdır.
g. Üriioiln yoğunluğu 1,15 + 0,10 otnalıdır.
h. Ürlln ambdajı eı az 15 kg lık HDPE bidon olnüdır.

i- srvı sisrru çAMAşIR yuMuşATIcI MADDESİ
a Güvenlik Bilgi Fomru Haaılalıcrsr sertifikasına sahip personel taıafindan }162flanmı ş l 6

maddelik Üriln Güvenlik Bilgi Formu ve Aıaliz Sertifikasına sahip olmalrdır.
b. Sğık Bakaıılığ Biyosidal Ürilm Rüsarınanesi veya Gümriik ve Ticaıet Bakanlığ Bildiriın

Kayt Belgesi olnalıdtı.
c. Ürtlııde % 5- l 5 Kağon aktif madde içermelidir. Aynca iiriinde emiilsiyer, ve pa-ftlın

bıılunmalıdır.
d. Ürilnllıı pHı o/o5 lik ç<lzeltide 6,0 + 0,5 o|mahdıı.
e. Üruniın yogunluğu 0,95 + 0,5 olmıhdır.
f. Ürltı ambalajı en az 15 kg lık HDPE bidon olmalrdır.


