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l AYNiYAT SAYMANLIĞI MALzEtvG ALlü*{
: Teklif Mektubu
ı 30264
: 00713

-Fiyalar KDV Hariç olaıak verilmelidiı MaIzemelerin Markası veya Ozelliği mudaka belini|rnelidir.
-UBB sorgulamasına göre en diişuk 3 teHif baz alinacakür. sGK Ödenir/Ödenmez teklifle belirtilecektir.
-St_ıT kodu belirtilmeyen tekıifler değerlendirme d§ı blrakılacakür. Pakete dahil olup olinadlğı teklifte beliniIe§eldir,
-s[rr fiyatmı aşan teklifler değerlerrdirrne dışı braklacaktr. Ödemeler muayene kabul sonmsı 1-3 Ay aİaslndadr.
-sGK Taİafindan UBB'den ka}naklanan kesintileı durumıında yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbi, hak talebinde

bulurmayacaktır.
-sGK ödenir/ödiİımez
-Pakete dahildi./dahil değildif
_Tanırnlaycı Firma bilgisi olmalı ve tenifbirlikte sGK sorgulamam sisteminin çüktısı teklif ile birlike verilmelidir.
-Teklif formunda belirtilmiş olan SLrT Kodları ve LIBB Firma Tanr ayıcı No eşl€şmelidir.
-Tekl if \€ren istekliler yukandaki tliın maddeleri şaİtsE kabul etmiş saylacakıf.
ldaİç No ; 63760.3 8.32.00.01.330
-İdare Ad : Haıran Üniversitesi Araşttrma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idaıi bilgiler yıkaııda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 04.10.20t8

*Tanımlaylcı iı.ma bilgisi olmaIı ve teklifile birlike SGK sorgulama sisteminin ç*ttsı tek]if ile birlikte verilmelidir

s.No Mal / Hizmet Ad| Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tantmlaylcl Firma ve uBB

1 oDA PARFuı4U 750 i4L 2000 ADET:

2 PEDALU ÇÖP KOVASİ(İO
LiTRELiK BüRo İPi GRi)

200

3 PEDALU ÇÖP KOVASI 10 LITRE
sIYAH

50 ADET

4 PEDALu çoP KoVA5I 20 LITRE 40

5 TIBBI ATIK KuTUsU 10
LiRELİK

150 ADET

6 nBBi AnK KUTUSU (20 Ll,LiK) 100

7 çöP PoşETi MAVİ 80 x110 cM 1000

Genel
Toplam(KDV

Hariç)i

Adres: Ara§tıİna ve Uygülama Haslanesi osmanb€y Kampi§ü ŞANLüUR-FA
Doğrudan Temin Mail : do!İtıdantemin@harran.edır.tr
ihale Mail Adresi : §3g44!!q4']@}oEogi!.çaD

lrtibat lelefon: Tel.: 0 (414' 344 44 44 Faks :0(4|4)3444000
Doğrudaı Temin iletişim : 0 (4l4) 344 41 78
liale iletişim : 0 (414) 3,ı4 4l 65_58l0
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oDA PARFtIMÜ

l. Odalar ve kapah mekAnlan kokulanndan anndırarak ferahlık verecek özellikte olacaktır.
2. parftimi,im kokusu hoş, ferahlatıcı olmahdır.
3. Kişiyi rahatsız eden kokular içermemelidir.
4. Içerdiği kimyasal ve diğer bileşimler insan ve çevre sağlığına arar vermemelidir.
5. 750ml lik kutularda sıkma başlıklı olmalıdır.
6. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacaktır

PEDALLI ÇÖP KovAsI (l0 LT LIK, BÜRo TIPI )
l. Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıkh sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp kova rengi gri olmalı
3. Kınlgan olmayan özellikte taşrnmaya çarpmaya karşı dayanrklı oinalıdır.
4. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı, İçinde saplı bağımsız bir kova düa

olmalıdır.
5. Çöp kovasının ağz klsmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak

şekilde olmalıdır.
6. Kolay yıkanabilir olmalıdır.
7. Numune iizerinden değerlendirme yapılacaktn.

PEDALLI ÇÖP KovAsI (10 LT LIK)
l. Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıklı sert pla§tikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp kova rengi siyah renkte olmalı, iizerinde yıkama ile çıkmayan kova i.izerine

işlenmiş, Evsel Atık ibaresi olacak,
3. Kınlgan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanık-lı olmalıdır.
4. Ayak basmalı pedalh açılır kapanrr olmalı, İçinde saplı bağımsız bir kova daha

olmalıdır.
5. Çöp kovasının ağız krsmr kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak

şekilde olmalıdır.
6. Kolay yıkanabilir olmalıdır.
7. Numune tizerinden değerlendirme yapılacal«ır.

PEDALLI ÇoP KoVAsI (20 LT LIIO
1. Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp kova rengi siyah renkte olmalı, i.izerinde yıkama ile çıkmayan kova iizerine

işlenmiş, Evsel Atık ibaresi olacak,
3. Kınlgan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanrklı olmahdır.
4. Ayak basmalı pedalh açılır kapanır olmalı, İçinde saplı bağımsız bir kova daha

olmalıdır.
5. Çöp kovasının ağrz kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak

şekilde olmahdır.
6. Kolay yıkanabilir olmahdr.
7. Numırne tizerinden değerlendirme yapılacaktır.
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TIBBI ATIK KoVAsI PLAS.(ı0 LT )
l. Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı,su geçirmez ve sızdırmaz

özellikte oolmalıdır
2. Kapağına ve gövdesine yıkamayla çıkmayacak şekilde siyah renkli 'Uluslararası

Biyotehlike' amblemi ve siyü renkli 'DiKKAT| TIBBi ATIK' ibaresi olmalıdır.
3. Kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanrklı, PP Co-Polimer, arrtlstatik

maddeden imal edilmiş olup, ortam sıcaklığında deforme olmamalı.
4. Üst kapak oynar başlı kilitli tımak sistemli olmalıdır.
5. Üst kapak ayak pedalıyla açılmalıdıı.
6. Kufu iizerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan tutma aparatı bulunmalı.
7. Kutunun rengi uluslararası standarda uygun olmalıdır. Kova rengi turuncu olmalıdır.
8. Tıbbi atık kovası 3 parçadan oluşmalıdır.(l kova,l alt kapak,l üst kapak)
9. Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak

şekilde olmalıdır.
l0. Çöp kovasının açılmasını sağlayan sistem metal olmalıdır, ayak pedal kısmı ise

polietilen olmahdır.
l l. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacaktır.

TIBBI ATIK KovAsI PLAS.(20 LT )
l, Delinmeye, yırtılmaya, kınlmaya ve patlamaya dayanıklı,su geçirmez ve sızdırmaz

özellikte olmalıdır
2. Kapağına ve gövdesine yıkamayla çıkmayacak şekilde siyah renkli 'Uluslararası

Biyotehlike' amblemi ve siyü renkli 'DİKKAT! TIBBİ ATIK' ibaresi olmalıdır.
3. Kullanılan malzeırıe, di§me ve darbeye dayaruklı, PP Co-Polirner, antistatik

maddeden imal edilmiş olup, ortam sıcaklığında deforme olmamalı.
4, Üst kapak oynar başlı kilitli tımak sistemli olmalıdır.
5. Üst kapak ayak pedalıyla açılmalıdır.
6. Kutu iizerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan tutrna apııratı bulunmalı,
7. Kutunun rengi uluslararası standarda uygun olmalıdır. Kova rengi turuncu olmalıdır.
8. Tıbbi atık kovası 3 parçadan oluşmahdır.(l kov4l alt kapak,l iist kapak)
9. Çöp kovasının ağrz krsmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak

şekilde olmalıdır.
l0. Çöp kovasırun açılmasrnı sağlayan sistem metal olmalıdır, ayak pedal krsmr ise

polietilen olmalıdır.
l 1. Değerlendirmeler numune iDerinden yapılacaktr.

ÇÖP POŞETI (RULO) ( 80xrt0 cM ) (MAVI )
l . Çöp torbası taşımaya karşı dayanıkh olmalıdır. Sızdırmaz olmalı, kolay

yırtılmamalıdır.
Z. Ürtlntln veya orijinal ambalaj/etiket tizerinde işaret ve nuınarası basılı olmalıdır.

Ebatlan yaklaşık 80x1 l0 cm olmalıdır.
3. İnce Mavi renkte ve 20'li paketlerde olmalıdır.
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