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SAĞLIK BAKANLIĞ!

ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLlURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

ihale Kodu : o0l40

§AYI :

KONU: Teklif Mektubu

,rror4 ruı.,ıŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazıIı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu lhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaldır. KDV Hıriç birim fiyatın hastanemiz
salınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4l45l l3007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

YUSU z

s.No Mal / Hizmet Adı Miktarl Birimi Markasl l.$fl<odu Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

1 TIBBI ATIK l(YAFm
TAKIMI

1 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Teklif veren Firmanln
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail

Not: Teklitlerde Karalama ve Daksil Kesinlikl€ oImayacaktlr.

v.



İBB| ATIK PERSoNEL riyerşrrnrİMİ şARTNAMESi
A)İŞ Eı.BİsEsİ cexer/perroı-oıv
l-Alt üst şeklinde iki parçadan oluşacak.

2-Rengi turuncu portakal rengi olacak

3-üst yakası hakim yaka o|acak

4-Beden 2 numara olacak boy 1.70 şeklinde düzenlenecek

5-Üst kısmı düğmeli olacak

5-Ceketin yanlarında dlştan çift cep, solg€üste dlştan tek cep o|acak

7-Kollar dü2 olacak

8-Elbisenin aıkaslnda orta klsmlnda büyük tlbbi aük logosu ve altlnda übbı atük yaz*l bulunacak
9-Pantolon; önde dıştan çift cep, arka sağda dıştan tek cep olacak

10-iş elbisesi yıkandığnda so|mayan. Boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapllacak.

1l-Dikişte polyester iplik kullanılacak. ceket ve pantolonda üç iğne dikiş olacak

12-hhal polyestertabardin (%55 polyesteı, %35 pamuk )kumaş kullanılacak

13-Eİbiseıeİ mevsime uy8un olacak .Yazlık iş elbisesi;yazln terletmeyen ve ince, kışlık iş elbisesi kışınslcak tutan Ve kalln kumaştan yapılmalıdır.

B)çEtiK TABANU çİzME

1-Su geçirmez olacak

2-sert dayanIkll tabanlı olacak

3-Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak

4-PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak

ç)nBBl ATlK EIDiVENi

l-Tabii latexten, tektil takviyeli, rahat ve emnıyet|i tutuş özelliğine sahip olacak

2-Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak

3-Kaygan Ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak

4-Üstü tamamen kaph,iç astan kaliteli olacak

5-Rengi turuncu olacak

6-Kesici ve delici cisimlere karşü mukavemetli olacak

*"üffiil*



D,lTlBBl ATl( MASKEsi

l-Yüzlere uymayı sağ|ayan lastikler olacak

2-Toz sis mikrop ve dumana karşı koruyucu özelliğinde olacak

3-8uruna gelen klslm metal takviyeli olacak

4-Pileli olacak

5-Her iki yanda kulak tutucu lastikler olacak

6-Beyaz renkli (bulunamazsa yeşil renkli )olacak

7-Günlük kullanımh olacak

E)KORUYUCU GÖZLÜK

1-Farki büyüklükteki yüzlere uymayı sağlayan lastikler olacak

2€özü kaplayıcı ve koruyucu şekilde olacak

3-Yumuşak plastik malzemeden yapılmış olacak

4-Yüzde kaba biçimde durmayacak

s-Nefes verme sübab. bulunacak

-Wfl


