
T.c.
SAĞLIK BAKANLIĞI

ŞANLIURFA İı, sıĞııx MüDüRLüĞü
ŞANL|URFA ViRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

İhale Kodu :00ı84

SAY| :

KONU: Teklif Mektubu

Telefon : 4l45l 13007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhsl l@saglik.gov.tr

iLHAN ERKAN*,İ:-ih,\

PiYASA ARAŞTIRMA TEKLiF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve miktarı yazh olan malzemeler 4734 sayıh Kamu İhaIe
Kanununun 22ld (Doğıudan Temin) yöntemi iıe satın alınacaktır. KDV Hıriç birim fiyatın hasıanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Markasl UBB Kodu Birim
FiYat

Toplam
FiYat

1 112 PERSoNEL KEP 13 ADET
2 112 PoLAR KAZAĞI 13 ADET
J 112 AYAKKABI 13 ADET
4 112 PERSoNEL

İ]SUK PANTOLON
13 ADET

5 112 PERsoNEL
MoNTGoMERi

1J ADET

6 112 KISLIK YELEK 13 ADET
7 112 YAZL]IK YELEK 13 ADET
8 112 BERE 13 ADET
9 112 PERsoNEL

YAZUK PANTOLON
13 ADET

10 112 PERsoNEL
TİŞöRT-UZUN KoLLU
PENYE

13 ADET

11 112 PERSoNEL
İşöRT- KISA KoLLU
PENYE

13 ADET

112 GÖMLEK UZUN
KoLLU

13 ADET

112 PERSoNEL
KIsuK BoT

13 ADET

74 112 KISA KoLLU
GÖMLEK

ADET

Genel
Toplam(KDV

Hafic):

Teklif veren Firmanln
Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Ka§€ ve Imza
Fax
E-Mail

Not: Teklinerde Karalama ve Daksil Kesinlikle olmayacaktır.
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j) Iğsa kollu g6ın|elc Kısa koliu o/o 45 (+,, 5) pamukltı, % 55 (+,, 5) polpster

goınleklik kıımaşan ıha ueyaz ıenııe (pantone: 11460ı TP), düğpeıi yakalç iki kapakıı &ş

hı, , o., soı o* terınae uı"o tota*u sol ctpte bakaılık logos+ s91 !91da 
il adı veya il

ı"i""r, *g toıaa rt* Bayrğ ve l 12 logosıL §rtta birinci sıııf reflektabl gı:ıntş gd bash

tı;;"Hı 3-de gösterilen tiçıiae ," o.-i" Times Neuı Roman karaiıterinde *İLAu |12

AcİL sAĞLIK"yaası hılunacaktr. (Şekiı 8)
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k) Tiş6rt öııacıı auğneu takaıı, biıiıci sınıf pcnyedcn ioat beyaz rcn}ıe (ıatone:
ıı460i Tp),, losa kollıı rouo, u"ı ve yaka lastikli, sol göğüstc gzıi cep, sol cepte Sğlık
Bakanıığı ıoasıı, üst sol cep üz€rinde tıDvan kokart, sol kolda il adı veya il logoslı" sağ kolda

Tiı* B;"tağ ve 112 logoİu , sııtta biıinci şııf r€fld<taht gümi§ gd baskı_il"_ry}il .3^*
gö§t€ıil; üıçı.o" ve -oraoda Times New homa karaktcrinde "IL ADI ıl2 AçIL
§AĞLIK'}azıs bııluıacaloı. (Şekit 9)
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AYAKKABI
l.Ayakkabılr 1 12 çalışna şaıdanın ırygım kalitede olınalı

2 Ayald<abılar ii,zerinde l 12 ıeflektif amblan ve logosu olmalr

3 ayakkabı gri renkte olmalı

4 alakkabılaıbağcıklı olrrıayacak

.GEI{ELHÜKÜMLER
l Kıyafetler aynı bedenler aynr kolilerde olacak şekilde, ayn ayn ambalajlı olmalı, ambalajlarda

bedsn vğ i§im b€tirtoı etikder yer ahnahür.

2- Ttiırn loyafetler kumaşına uygun yıkama standartlannda"renk atrnayan ve çeİmeyen özellikte
olmalıdır-

} Üretim hatasr olan tii,ın ii,riinler birebir firma tarafından değşirilmelidir.(Dikiş oıanü vb. )

4- Üril,rılerin teslimi belirtilen zamanda yapmalıdır.

5- Ürtl,ıılerin renkleri tek tip ve tonda olmalıdır

GKıyafet beden öIçüleri ihaleyi alan fırma tarafından, kurumumuzca beliıtilen tarü ve belirtilen
yerde al ınacaktır.

l l2 BiRiM SORUMLUSU

AHMET KARAHAN

5

KIYAFETLERİN TEsLiM sünnsİ vr yrnİ:
1 Firm4 takımlann tamamrnr idarece mal teslim alma ile görevlendirilmiş personelin belirlendiğ
yerve zmtarda teslim edeç-ektie
2- Malzemeler özelliklerine göre su toz ve nemden etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış
olacak, nakliyg esnasında kirlenme ve bozulmalara karşı gerekli tedbirler ahnmış olacaktır

K



n) Bıkınlık §cmbolü (logo)
t İZ lcil S"ğ,l'ı. nizneUeriİac çalışao personelin göıev §afetlerinde beliıtilcrı pıde

aşağdaki pkilde Bakanl,k logosu kullanılır.

n) 112 Acil §ığl,k §enbolü (ogo)
ıiz Aciı sagııt Hızmeuerınac çaıışa personetin göıev hyafctleriıde beünileıı yerdc

aş$daki şkilde Acil Sağlü Seınbolühdlanılıı.-- 
'Loğo" 10x7 co ebatıaİında, '"T.c. SAĞLIK BAKAİ,ILIğ" ve 'SAĞLIK

HİaVİETLERİ" yazılan TiınesNcw Roma kara!ıeıiıdc 22 pımo b§üklüğ§nde , hafif koyu
bakulı san ıcnkte (pantoıe: 134859 TP) yaalacak, 'll2" yaası Tiınes New Rooan
kaıakt€rinde 72 punto büJrüklüğİınde rahtar rasrıda birer karakter boşluk bırablcak
kcnrlan bayrak 

-hrnızsı 
kontııılıı, iç beyu ı€okte, "ACİU' yaa§ı ve bayrak loroızş

zmine beyaz ıenkte olacaktı.
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SAĞLİK HIZMETLERİ


