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TEKLiF FORMU

İşin Adı
Konu
İstem No
Altm No

Son Teklif Tarihi: 30.11-20l8

: 50 KALEM TEMIZLIKMALZEMESI ALIMI
: Teklif M€ktubu
: 30576
: 00896

YAKLAŞİK MALiYET

S.llo Mal / Hizmet Adl M Karı Birimi Birim
Fiyat

Top|am
Fıyat

Tanımlayıcı Firma ve UBB

1 SIVI SABUN 7000

2 TE N GENEL AMAÇU 8000
sM MADDE

3 ÇAMAŞIR SUYU 6000

4 cAM LME MADDESİ 5 200 LJTRE
LITREuK
PEçETE 25000 PAKET

6 KiREÇ ÇÖzÜcÜ 5 LiTRELıK LITRE

7 Toz ToPLAYICI t4AVİ MoP 500 ADET

8 ADET

9 ISLAK t4oP PAsPAs 500 ADET
APARATI VE METAI sAPt

10 KROFIBER TEM K
KIR14Izİ

ADET

11 ADET

|2 İ!İKROFİBER TEMİZUK BEZİ
sARI

3000 ADET

13 50 ADET

14 AL.ET KUTUsu ( 1 , 100 ADET
uTRE

15 ALET KUTUSU ( 5 2000 ADET

16 DE AL.ET KUTIJSU ( ADET
10
KESİCİ DEÜCİ AIET KUTUSU (
20 LJTRE)

2000 ADET

18 EVSEL ATIK PoŞETi 55X60 cM 2990 KG

19 EVSEL AnK
80 X1locM

AH 5000 KG

20 TI ATIK 80 5000 KG
Xlto cM

21 ÇÖP rcsErİ MAÜ 80 X110 cM 1000

22 LA5rİK ÇEK_PAS 45 ÜK 300 ADET

23 LAsrİK ÇEK_PAs 75 ÜK 500 ADET

cAM sItJi4E TAKIMI 20 ADET

25 TUVALET TASI (|4AŞMPA ) 200

26! PEDALLI çÖ_P xovts(lo
LITREUK BURO TIPI GRİ)

100 ADET

27 PEDAtu ÇÖP KoVAsı 10 LiTRE ]

SİYAH i

100 ADET

28 TİBBI AnK KONTEYNER 3 ADET

29 EVSEL ATIK KONTEYNER 3 ADET

30 SIVI SABUNLUK 500 ADET

Adres: Ajaştırma ve Uygulama Hastancsi osmanbey Kamp0su ŞANLIURFA
Doğud8n Temin Mail : doerudantcmina4haİran.edu,tr
lhalc Mail Ad.csi ; saıinalma63ahotmail.com

lrtibaıt.lefon:TeI.:0 (4l4r3g 44 44 Faks I

Doğudan Temin iletişim : 0 (4|4) 3,14 41 78
ihalc iletiŞim : 0 (4l4) 344 4l 65_5sl0

0 (4|4) 344 40 00

LITRE

5

1000

Toz ToPtAYIcI BEYAZ ploP , ıoo-
sEYAZ

2000

MIKROFİBER TEMİZİK BEZİ
MAVİ

3000

KEsIo DEucI A[_ET KUTUSU (
0,5 uTRo

2000

17

KG

ADET



31 DİSPENSER HAVLU PEçETE]iK 2o0 ADET

SU HORTUMU 300 METRE

ÇİFr KoVAu TEt!İzüK sErİ 100 ADET

34 wc MATİK 250 ADET

35 TALAş 100 KG

36 oDA PARFÜMÜ 5 LiTREüK 250 ADET

37 TUVALET FIRÇASI (KABI İLE
BIRuKTE)

100 ADET

38 LAVABO FIRÇASI ADET

39 TuVALET KoKU GiDERicI
BLoKU

1000 ADET

40 l\4EKANİK TEMiZLEME (cIF) 2000 KG

41 TUVALET KAĞIDI 12000

42 sAPu oTo nKAMA RRçasI 300 ADET

43 TEL FIRçA 20 ADET

44 ARAP SABUNU 300 KG

45 AYAK PASPASI 5 ADET :

45 PLAsrİK ÇzME 50 çİFr
47 TIBB1 ATIK KYAFErİ sET

HALiNDE
4 TAKIM

48 cAM TEMİZLEME JİL"ETİ 100 ADET

49 PASPAS SIKACAĞI 200 ADET

50 PEDALu çÖP KoVA5I soLT 200

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

|Tanımlayıcı firma bilgisi olrnalı ve ıeklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile biİlikle verilmelidir

Adres: Araştırma ve Uygulaırıa Hastanesi osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : doqrudantcminiilrarran.cdu.tr
ihale Mail Adresi : salina]ma63|irhotmail.com

irtibat telefon:Tel.: 0 (4I4\344 44 44 Faks:0(4l4)3444000
Doğrudan Temin ilerişim : 0 (4l4) 3,ı4 4t 78
ihale iletişim : 0 (4l4) 344 41 65_5810

100

RuLo

ADET



T.c. HARRAN üNivnnsirnsi ARAşTIRMA vE UvGULAMA rrAsraı,Insi

TEMiZLiKTE KULLANILACAK MALZEMELERiN öZELLiKLnni iı,s iı,ciı,İ cnNnı, ŞARTLAR;

l.Teklif edilen ürünlerin, teknik şartname içeriğinde istenen kalite belgeleri olmalıdır. Teknik şartname içeriğinde
istenen kalite belgeleri olmayan numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Kullanılacak temiz|ik sarf malzeme ve Ekipmanlan, Sağlık Bakanlığından onaylı, üretim ve ithalat izni, TSEK/TSE
belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket tizerinde TSEK,/TSE işareti ve numarası basılı olmahdır.
3.Temizlik malzemesi ve Ekipmanları, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına, sağlık mevzuatına ve ilgili sair
meVZualta öngörülen standartlara uygun olmalıdır.
4.Firma, idareye teslim edeceği temizlik sarf malzemelerinin ve ekipmanlarının listesini sunacak, teklifinde,
ınalzemenin isminin yanına teklif ettiği maIzemenin markasını yazmalıdır, numuneleri orijinal ambalajında
getirecektir. Kullanılacak malzemenin numunesi hastane yönetiminin onayına sunulacak olup, hastane yönetiminin
uygun görmesi halinde kabul edilecektir. Numunesi teslim edilmeyen malzeme değerlendirmeye alınmayacaktır.
S.Temizlik malzemelerinin orijinal etiketi üzerinde; Türkçe yazıyla üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma
talimatı, uyarıcı öneriler, imal tarihi, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu
bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
Tesliın larihinden ilibaren raf ömrü en az 2 (İki) yı| olmalıdır.
6.Teınizlik sarf malzeme ve ekipmanlar miktarları depolama alanı sınırlı olduğu için hastanemiz ihtiyacına göre
sayarak kısım kısım teslim alınacaktır. Ancak gerektiğinde bu periyot dönemi beklenmeden hastane yönetiminin
belirleyeceği tarih doğrultusunda malzeme isteği yapı|ıp teslim edilmesi istenecektir.
7.Sözleşme kapsamındaki temizlik malzeme ve ekipmanları kullanıldığı amacın elde edilmesi için uygun kalitede
olacak ve binalarda aşınma, yıpranma yada başka zararlı etkilere yol açmayacak şekilde olacaktır. Hastanenin
demirbaş ve sarf gibi her türlü mal ve malzemesine, firmanın temizlik malzemesi ve ekipmanınca zarar verildiğinin
hastane yönetimince kanıtlanması halinde, firma zararı karşılamakla yükümlüdür.
8. Enfeksiyon Koııtı,ol Komitesi çapraz enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılan ürünlerde, Hastane yönetiminin
menfaatine olduğuna karar verdiği takdirde yüklenici firmadan her hangi bir ürün yada ekipman parçasının kullanımın
durdurmasını ve yerine hastane yönetimi tarafından yazılı olarak belirtilecek yeni ürün yada ekipman parçasının yerine
konulmasını isteyebilir.
9. Malzemelerin nakliyesi ve depoya teslimatt firma tarafından mesai saatlerinde yapılacaktır. Yüklenici malzemeyi
anıbara teslim edecek ve malzemenin raf dizilimini yüklenici tarafından yapılacaktır. Hastane yönetiminin gerekli
gördüğü takdirde getirilen malzemelerin analiz edilmesini isteyebilir. Yaptırılacak her türlü kargo ve analiz ücretini
yüklenici firma öder.
l0.Ambalajlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından l0l4l2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanana

80l232lAT Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler Için Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair
Yönetmelik ile 7612lllAT Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esaslarına Göre Net Miktar Tespitine Dair
Yönetıneliğe ve Çevre ve Oıman Bakanlığı tarafından 301712004 tarihli ve 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
lill2005 tarihinde yürüIlüğe konulan Ambalaj ve Ambalaj AtıkIarının Kontrolü Yönetmeliği'nin ihale tarihi
öncesindeki son güncenlenmiş haline uygun olmak zorundadır.
ll.Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun' un 4.Maddesine göre "Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma
kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik
düzenlenıesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırl olan ya da tahsis veya kullanım amacı

bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya

ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.
Tüketici, malın tesIimi tarihinden itibaren 3O (otuz) gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici

bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında

bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine

getirmekle yükümlüdüı. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya

yaralanmaya yol açan velveya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat

isteme hakkına da sahiptir.
l2. Hastane yönetiınine teslim edilen ürünler, hastanedeki kullanım alanlarına gore tüketim miktalı gözönünde

bulundurularak, son kullanma tarihi 3 ay kalan ürünler yenisiyle değişim yapı|acaktır.

l3.
?f\ı-



1.Sıvı E| Sabunu

l. Urün hoş kokulu ve kolayca durulanabilir olmalıdır kullan|mında ve kullanım sonrasında hoş bir koku
bırakmalı.

2. Antibakyteriyel olmalı, etken maddesi triclosan olmalıdır. Bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalı,
zarar]ı toksik madde içermemelidir.

J. Sıvı sabun elde kuruma, çatlamaya neden olmamalı. İçeriğinde bulunacak gliserin doğal nemlendirici i]e cilde
yumuşaklık vermelidir.

J. Yıkama sıvı olarak etkili aktif kombinasyonu olmalı, içeriğindeki yüzey aktif maddeler biyoloj ik olarak
parçalanabilmelidir.

5. Anyonik aktif madde %:5-8 etkili aktif kombinasyonu bulunmalıdır.
6. pH(direkt): 5-6 ciltpH'ına uygun olmalıdır. Gliserin % 1-3 olmalıdır.
7. Koruyuctı madde: içermeli; Ürünün mikrobiyolojik test raporu (cfu/g, limit <300) olmalıdır.
8. Dispensırlardan akış için uygun olmalıdır.
9. Üı,eıici firma TSE ISO 900l, ISO l4001, OHSAS l800l ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
lO. Ürünün Avrupa Konseyi 99l45lEC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu

olmalıdır.
l l. Ambalaj HDPE'den irnal edilmiş, 5-10 Lt lik bidonlaİda olmalıdır. Sağlam kilit|i kapaklı bidonlar içinde

olmalıdır.
l2. Kullanıcının uygunluk onayı olmadığında alınmayacakhr.
l3. Ürünlerin depolanmasından kullanılmasına kadar geçen sürede belirlenebilecek her türlü bozulma karşısında

firma ürünü aynısı ile değiştirmeyi kabul etmelidir.
l4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

2. Temizlik için genel amamçli sivi madde

1. Tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin (masa, dolap, etajer, kapı vb.) temizliğinde kullanılabilmelidir.
2. Temizlik robotlarında ve manuel kullanıma uygun o|malıdır. Ürün toksik ve zararlı madde içermemeli, yer

cilasına zarar vermemelidir.
3. Ürünün kullanılan malzeme üzerinde aşındırıcı ve matlaştırıcı etkisi olmamalıdır. Durulamadan temizleme

özelliği olmalıdır.
4. Ürünün cilt, göz ve solunum yollanna initan etkisi olmamalıdır
5. Ürün renkli ve berrak görünümlü temizleme özelliği yüksek, içeriğinde yağ sökücü su sertliğini giderici,

parlaklık verici ve koruyucu buIunmalı,
6. Parfiim içermeli uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
7. Türkçe ürün bilgi formu olmalıdır.
8. Anyonik aktif madde o%: 6,5-7,5 Min. 80% oranında doğada parçalanabilir olmalıdır. (Noniyonik aktif madde

miktarı en azYol veya toplam aktif ııadde en azYo1 olmalıdır.)
9. pH (direkt): 5-8 Etkin temizlik için uygun aralık olmalıdır. Nötral pH' da suyla kolayca karışmalıdır.
l0. Ambalaj HDPE' den imal edilmiş, 5-10 Lt lik bidonlarda olmalıdlr.
ll. Ürün orjinal ambalajında ve kapağında emniyet pimi olmalıdır.
l2. Analiz sertifikası olmalıdır.
l3. Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi (insan, çevre ve güvenlik) mevcut olmalıdır.
l4. Üretici firma TSE lso 90O l, lso 1400l , OHSAS 1800l ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
15. Ürünün Avrupa Konseyi 99l45tEC direktifine göre hazırlanmış l6 maddelik Urün Güvenlik Bilgi Formu

olmalıdır.
l6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaklr.

,,
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3.Çamaşır suyu

l. Çamaşır suyu TS 5682 Sınıi-2' ye uygun olacaktır
2. Aktif klor miktar| en azo6 5 olmalıdlr. Aktif madde; Sodyum Hipoklorit Yo 4-6 o|ma|ıdır.
3. Teınizlik ve dezenfektanda kullanıldığında maksimum etki sağlamalıdır.
4. Çaınaşır makinesi ve temizlikte kullanılabilir olmalıdır.
5. Kokusu rahatsız edici olmamalı, toksik ve alerjen madde içermemelidir.
6. pH( direkt) : 10-14 aralığında olmalıdır.
7. Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
8. Bidon HDPE' den imal edilmiş olmalı, 5 lt'lik bidonlarda olmalıdır.
9. Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi (insan, çevre ve güvenlik) mevcut olmalıdır.
I0. Üretici tjrma TSE ISO 900l, ISO l400l, OHSAS l800l ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
ll. Avrupa Konseyi 99l45lEC direktifinin son haline göre hazırianmış l6 maddelik Ürtln Ctivenlik Bilgi Formu

olmalıdır.
l2. Numune üzerinden değerlendinne yapılacaktır.

4.Camsil Temizleyici (Slt/lik)

l, 5lt/lik ürün or.jinal ambalajında ve kapağında emniyet pimi olmaltdır.
2. Her tüIlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıkh sert yüzeyleri iz bırakmadan

temizler olacakiır.
3. Bileşiminde; aniyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olacaktır. Bileşimde boya kullanılacak ise

yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmarnalıdır.
.l. cam temizleme maddesinin temizleyici, kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş kokulu olacaktır.
5, Caın teıı,ıizleme maddesinin 20 (yirmi)'C'de yoğunluğu 1.00 (+0,05)grlcm] olacaktır.
6. pH değeri 7,5-9 aralığında olmalıdır. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal imi olmalıdır.
7. Cam temizleme maddesinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği o/o80'in üzerinde olacaktır.
8. Numune üzerindendeğerlendirmeyapılacaktır.
9. Ürünün yanında idarenin istediği kadar hazrr özel püskürtme aparatı verilecektir.

5. Dispanser Havlu (Peçete)

l. %l00 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
Emici özelliği ytiksek olacaktır.

Çift katlı, laminasyonlu ve suya dayanıklı olacaktır.
2. Yaprak\ar Zbiçiminde katlı bir şekilde pakette olacaktır.

orijinal ambalajında, her kolide 12 paket, herbir pakette 200 +5 yaprak olmah (bir paket dispensır havlu

ağırlık min. 390 gr. olmalıdır.)
3. Eni 24cm +2, boyu 25cm +2 olacaktır.
4. Her harekete tek bir havlu yaprağı almayı sağlayan dispansere uyumlu olmalıdır.
5. Hastanemizde kullanılmakta olan dispensır ile uyumlu olanı değerlendirilecektir.
6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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6.Kireç sökücü(çözücü) (5 lt'lik)

l. Sudaki kireç iyonlannın metal ve diğer yüzeylerde, kireç tabakasının oluştuğu alanlarda, kireç ve kirin
giderilmesinde kullanılabilir olmalıdır.

2. Total Asidite, -%Na2O, pH: 8,2: l1-13,5 Kireç çözücü madde içermelidir.
3. Parfüm içermemeli, koku bırakmamalıdır. Toplam asit miktarı >oZ30 olmalı.
4. HDPE'den imal edilmiş, 5 Lt'lik ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün endüstriyel PE bidon olmalıdır.
6. Kapakta emniyet pimi olmalıdır.
7. Görünüm renksiz, berrak sıvı olmalıdır.
8. Üretici firma TSE ISO 9001, iSO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgeleriıre sahip olmalıdır.
9. Avrupa Konseyi 99l45lEC direktifinin son haline göre hazırlanmış l6 maddelik Ürtln Ctivenlik Bilgi Formu

olmalıdır.
l0. Analiz sertifikası olmalıdır.
l l. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

7. Toz toplayıcı (Mavi Mop)
l. Ürün 50 cm uzunluğunda,l5-20 cm eninde olmalıdır.
2. Ürün % l00 pamuklu ipten imal edilmiş olmahdır.
3. Ürünün kenarları çift biyeli ve çift dikişli olmalıdır.
4. Kuru mop aparat takılacak şekilde olmalıdır.
5. 90 derecelik suda yıkandığında ürünün evsafl ve rengi bozulmamaiıdır.
6. Kolay takılabilmesi için cepli olmalıdır.
7. Renkleri mavi olacak şekilde ayarlanmalıdır.
8. Pamuklu özel iplikten üretilen püsküller, bez üzerine kilit dikiş sistemi ile dokunmuş olmalıdır
9. Ürtin kir tutmayan keten kumaştan dikilmiş olmalıdır.
10. Paspas püskülü aparatının sapı aliminyum,uzunluğu l30 cm olmalıdır.
l l. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

oZ toplayıcı (Beyaz Mop)
l. Ürün 50 cm uzunluğunda,15-2O cm eninde olmalıdır.
2. Ürüır %l00 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün kenarları çift biyeli ve çift dikişli olmalıdır.
4. Kuru mop aparat takılacak şekilde olmalıdır.
5. 90 derecelik suda yıkandığında ürünün evsafı ve rengi bozulmamalıdır.
6. Kolay takılabiImesi için cepli olmalıdır.
7. Renkleri beyaz olacak şekilde ayarlanmalıdır.
8. Pamuklu özel iplikten üretilen püsküllel, bez iizerine kilit dikiş sistemi ile dokunmuş olmalıdır
9. Ürün kir tutmayan keten kumaştan dikilmiş olmalıdır.
l0. Paspas püskülü aparatlnın sapl aliminyum,uzunluğu l30 cm olmalıdır.
1 l. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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9. lslak
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9.

\1op (Paspas Püskülü) Aparatı ve Metal Sapı
Paspas püskülü aparatı plastik olmalıdır.
Paspas püskülü aparatı çift kovalı pres arabada paspas yapmak için kullanılacaktır
TsE standartlarına uygun olmalıdır.
Paspas püskülü aparatınln üzeİinde sapını tutmak için delikli kelepçesi olmalıdır.
Paspas püskülünün üzerinde sapı aparata tutturan plastik Vida olmalldır.
Paspas püskülü aparatının sapı aliminyum,uzunluğu l30 cm oImalıdır.
Sapın aparatlnl tutmak için uç klsmında delik olmalıdır.
Ürün %l00 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

l0. Temizlik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (Kırmızı)
l. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktır. Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide

olmalıdır
2. Polyestel elyafın inceltilmesiyle üretilen kenarlan dikişli bez olacaktır.
3. Bez büyüklüğü 40x40 cm ebadında l2'li paketlerde olmalıdır.
4, T oz bezi yüzeylerde toz, tüy btrakmayan ve boyası çıkmayan özellikte olacaktır. Çamaşır makinesinde

yıkanabilir olmalı ve en az 2000 yıkama ömüılü olmalıdtr.
5. ^foz bezi kırmızı renkte olacak, hastane idaresi kullanım adetlerine göre toplam istem sayısı içinde renklere

göre değişiklik yapabiIecektir.
6. Bez kalınlığı min.1,2 mm, min.l60 grlm2 olmalıdıf. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır
7. TSE standartlarına uygun olmahdır
8. Ürünün emici özelliği yüksek olmalı,kolay sıkılabilmelidir.
9. Numune üzerindendeğerlendirmeyapılacaktır.

l l. Temizlik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (Mavi)
l. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktır. Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide

olmalıdır
2. Polyester elyafın inceltilmesiyle üretilen kenarları dikişli bez olacaktır.
3. Bez büyüklüğü 40x40 cm ebadında l2'li paketlerde olmalıdır.
1. Toz\ezi yüzeylerde toz, tüy bırakmayan ve boyası çıkmayan özellikte olacaktır. Çamaşır makinesinde

yıkanabilir olmalı ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalüdır.
5. Tozbezi mavi renkte olacak, hastane idaresi kullanırn adetlerine göre toplam istem sayısı içinde renklere göre

değişiklik yapabilecektir.
6. Bez kalınlığı min.1,2 mm, min.l60 grlm2 olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır
7. TSE standartlarına uygun olmalıdır
8. Ürünün emici özelliği yüksek olmalı,kolay sıkılabilmelidir.
9. Numune üzerindendeğerlendirmeyapılacaktır.
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l2. Temizlik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (Sarı)
l. Temiziik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktır. Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide

olmalıdır
2. Polyester elyafın inceltilmesiyle üretilen kenarları dikişli bez olacakır.
3. Bez büyüklüğü 40x40 cm ebadında l2'li paketlerde olmalıdır.
1. Tozbezi yüzeylerde toz, tüy bırakmayan ve boyası çıkmayan özellikte olacaktır. Çamaşır makinesinde

yıkanabilir olmalı ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.
5. Toz bezi sarı renkte olacak, hastane idaresi kullanım adetlerine göre toplam istem sayısı içinde renklere göre

değişiklik yapabilecektir.
6. Bez kaiınhğı min.1,2 mm, min.l60 grlm2 olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır
7. TSE standartlarına uygun olmalıdır
8. Ürünün emici özelliği yüksek olmalı,kolay sıkılabilmelidir.
9. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

l3. Kesici Delici -{let Kutusu (0,5 lt)
l. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olaçak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden o|acaktır.
3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yIrtlImaya, klrlImaya dayanıklı, su geçirmez ve slzdlrmaz olacaktır.
4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağl kesinlikle kilitli olacaktıf.
6, Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7, Tıbbi atık kutusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağln ikitarafında kendind€n tutamaçlan olacaktlr
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılınayacaktır.
9, İç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.
l0. Tıbbi atık kutusunun üst kapağlnda ve gövde yüzeyinde tlbbi aık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır,
l l. Malzemeler yer kaplaman,ıası için iç içe geçmiş olarak kolilerde buIunmalıdır.
l2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

l4. Ke§ici Delici Alet Kutusu (l lt)
l, Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olaçaktır.
3. 'I'ıbbi atık kutusu delinmeye, yırtllmaya, kırllmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi atlk kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun taşınmaslnı kolayIaştlrmak için kapağın iki taraflnda kendinden tutamaçlan olacaktır
8. İç kapak kapaıldığında kesinIikle açılmayacaktır.
9. iç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletltrin çıkartılabileceği tırnak olma|ıdır.

l0. Tıbbi aık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdlr.
l l. MaIzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l2. DeğerlendirmeIer numune üzerinden yapılacaktır.
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l5. Kesici Delici Alet Kutusu (5 lt)
l. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olaçak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.

3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırllmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olaçaktlr.
,1. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.

5. Ttbbi atük kutusunun kapağı kesinliklç kilitli olacaktır.
6. Tlbbi aİk kutusunun kapağl üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.

7, Tıbbi ahk kutusunun taşlnmasınl kolaytaştırmak için kapağın ikitarafında kendinden tutamaçlan olacaktır.

8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. iç kapakta iğneleri, bisturi uçlannın ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tlrnak olmalıdır.
lo. Tlbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdlr.

1l. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
I L Değerlendirmeler numune üzerinden 1apılacakıır.
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l6. Kesici Delici Alet Kutu§u (l0 lt )
l. Malzeme kova, kapak ye kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2, Malzeme plastik oIacak ve kullanülan plastik polipropilen maddesinden olaçaktır,
3, Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdıımaz olaçaktır.
4, Tıbbi ahk kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sart olaçakttr.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kçsinlikle kilitli olacakar.
6. Tıbbi aık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır,
7. Tübbi atık kutusunun taşlnmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçlan olacaktır
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. İç kapakta iğneleri, bisturi uçlaıının ve diğer enfekte olmuş aletleıin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.
I0, TIbbi atlk kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atlk (UKA) stmbolü olarak bulunmalldır.
l l , Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l2, Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktür.

17. Kesici Delici Alet Kutusu (20 lt )
l. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak iizere üç parçadan oluşmalıdır.
2, Malzeme plastik olacak vç kullanılan plastik polipropilen maddesinden olaçahır,
j, Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.
,l, Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olaçaktır.
5, Tıbbi atlk kutusunun kapağı kesinIikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun taştnmastnı kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçlan olaçaktır
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. İç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte o|muş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.
10, Tıbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sçmbolü olarak bulunmalıdır.
l l , Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l2, Değerlendirmeler numune üzerinden yapllacaktır,

18. Çöp Poşeti (55 x 60 cm )(Evsel Atlk Poşeti)
l. Çöp torbasl taşımaya karşı dayanıkll olmalıdır,
2. Çöp torbası süzdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
3. Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır. Et kaltnlığı en az l20 mikron olmalıdır.
4. Ebatları yaklaşık 55 x 60 cm olmalıdır.
5. Atıkların toplanması, biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli büyük|üklerdeki polietilenden şişirme ile film çekme

yönaemi ilç üretilmiş olmalıdır,
6. Üzerinde 'EVSEL ATIK'ibaresi her iki yüzde de yazılmış olmalıdır.
7. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

19. Çöp Poşeti (80 x ll0 cm) (Ev§el atık siyah çöp poşeti )
1. Yaklaşık l20 mikron kalınlığında ve 90 litre hacimli olmalıdır.
2. Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdr.naz, çift taban dikişli özelliği

olmalıdır.
3. Yaklaşık 80 x 110 cm boyutlarında, siyah renkte olmalldır. Çöp torbaları; yırtülmaya, delinmeye, patlamaya ve

taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.
4. Üzerinde 'EVSEL ATIK'ibaresi her iki yüzde de yazılmış olmalıdır
5, Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacakhr.
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20. Çöp Poşeti (80 x 1l0 cm) (tıbbi atık çöp poşeti )
l. Orta yoğunlukta polietiIen lrammaddeden sızdırrnaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilmiş; çiftkatkalınhğı l20

mikron olan, en az l0 kilogram kaldırma kapasitesi olmalıdır.
2. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
3. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT

TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar olacaktır.
zl. Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır.
5, Ebatları yaklaşık 80 x 1l0 cm olmalıdır,
6. Atıkların toplanması, biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli büyüklüklerdeki polietilenden şişirme ile film çekme

yöntçmi ile üretilmiş olmalldır.
7. Değerlendirmelernumune üzerindenyapılacaktır.

24,Dlş Cam Silme Takımı Ye Aparatı
l. Cam çekçek paslanmaz metal oimalıdır. Peluşu içinde olmalıdır.
2, Ürünün ağzına cam silme lastiği yerleştirilmelidir. Ürünün agz bu nedenle kıskaçlı olmalıdır.
3, Cam çekçek 45 cm ebatlarından birinden olmalı, ihtiyaca binaen temin edilmelidir.
4, Cam çekçek aparatı camda iz bırakmamalıdır.
5. Cam çekçek aparatının ucundaki lastik değiştirilebilir OzeIlikte olabilmelidir. Aylık lastik miktarı 20 metıe yıllık miktar

200 metre olacaktır.
6. Cam sil lastiği camda iz blfakmamalı ve kaliteli olmalıdır.
7. Camsil takımı; cam çekeceği,cam jilet ye peluştan oluşmalıdır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

25.TuvaIet Tasl (maşrapa)
l. Maşrapa dayanıklı p|astikten imal edilmiş olmalıdır
2, Maşrapalar 1.5 (bir buçuk) litrelik olmalldır.
3, Üzerinde birim ölçüsü bulunmalıdır.
4. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.
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2l. Çöp Poşeti ( 80xI l0 cm ) (mavi )
l. Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır, Sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmama|ıdır,l20 mikron kalınlığında olmasıldır
2. Ürünün veya orÜinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır. Ebatları yaklaşık 80x1l0 cm olmalıdır.
3. İnce Mavi renkte ve 20'li paketlerde olmalıdır.

22 ,Çekçek Yer paspası
l, Sapı sert gıirgenden yapllmış olmadır.
2, Çekçek sap uzunluğu l l0+5 cm olmalıdır,
3, Lastik kısmı 45t5 genişliğinde olmalıdır.
4, Ku]lanı]an ııalzemeler çevreye ve sağlüğa zarar vermemelidir.
5. Değerlendirmelernumuneüzerindenyapılacaktır.

23.Çekçek Yer paspasl
l. Sapı sert gürgenden yapılmış olmadlr.
2. Çekçek sap uzunluğu l l0+5 cm olmalıdır.
3. Lastik kısmı 75+5 genişliğinde olmalıdır.
4. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
5, Değerlendirmelernumuneüzerindenyapılacaktlr.
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26.Pedallı Çöp Kovasl (l0 lt lik, büro tipi )
l. Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp kova rengi gri olmalı
3. Kırılgan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdıı.
4. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı, İçinde saptı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
5. Çöp kovasıntn ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçiıildiğinde yırttlmayacak şekilde olmalıdır
6. Kolay yıkanabilir olmalıdır.
7. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

28. Ttbbi Atık Konteyneri
Yüksek yoğunluklu poIiüretan plastikten imal edilmiş olmalı, Turuncu renkli olmalıdır.
360 derece dönebilen 2'si frenli 2'si fıensiz 4 adet teker ile hareket etmeli.
Araba kenarlarında iki adet tutma kulpu bulunmalıdır
keskin kenarları olmamaIı
Yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalı
En az 650 litre kapasitede olmalıdır.
Taşıma yükü en az 300kg olmalıdır.
2 yıl garantili olmalıdır.(işçilik,üretim ve fabrikasyon hatalarına karşt)
Üzerinde siyah renkli "Dikkat! Tıbbi Atık" yazısı ile "Uluslararası Biyotehlike" amblemi olmalı
Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir

29. Evsel Atık Konteyneri
l, Yüksek yoğunluklu poliüretan plastikten imal edilmiş olmalı, Rçnk hastane yönetimi taraf!ndan belirlenecektir
2. 360 derece dönebilen 2'si frenli 2'si frensiz 4 adet teker ile hareket etmeli.
3. Araba kenarlarında iki adet tutma ku|pu bulunmalıdır.
4. keskin kenarları olmamalı
5. Yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalı
6. En az 650 litre kapasiıede olmalıdır.
7. Taşıma yükü en az 300kg olmalıdır.
8, 2 yıl garantili olmalıdır.(işçilik,üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı)
9. Üzerinde siyah renkli "Evsel Atık" yazısı ve amblemi olmalı
l0. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir

30.Sıvı Sabunluk
l, Sıvı sabunluk 7x 8x l2 cm ebadında olmalıdır.
2. Sıvı sabunluk şeffafsert plastik maIzemeden yapılmış o|malıdır
3. Sıvı sabunluk üzerinde plastik kapağı olmalıdır.
4. Sıvı sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır
5. Sabunluk en az 500 gram sıvı sabun almalıdır
6. Sabunluğun basma butonu olmalı ve sabunu sızdırmamalıdır.
7. Numune üZerinden değerlendirme yapılacaktır.
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27. Pedallü Çöp Kovası (l0 lt lik siyah)
l. Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal ediImiş olmalıdır.
2. Çöp kova rengi siyah renkıe olmalı, üzerinde yıkama i|e çlkmayan koya i|zerine iş|enmiş, Evsel Atlk ibaresi olacak,
3. Kırılgan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanık|ı olmalıdır.
4. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı. İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
5, Çöp kovasınIn ağız kısmı kesici olmayaçak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır.
6. Kolay yıkanabilir olmalıdır.
7. Numuneüzerindendeğerlendirmeyapılacaktır.

fi+-,- t?^^/-n<L:-



3l. Dispenser Havlu Peçetelik

l. Dayanıklı plasıikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Duvara monte edilebilir olmalıdır.
], Z katlı kağıt hayluya uygun şekilde kapalı olmalıdır,
4, Tek çekimde ele bir peçete gelmelidir.
5. Değerlendirmeler numuneüzerindenyapılacaktır.

32.sulama Hortum!
l. Sağlam olmalıdır.
2. İçi örgülü ip|i olmalıdır
3. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır

33.Çift kovah temizlik set

l-İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.

2-KovaIar 25 + 3 litrelik olmalıdır.

3-Kova tabanlnda elle kolay boşa|tmak için girinti olmalıdır,

4-Kovaların et kalınlığı en az 1,5 mm olmalıdır.

5-Metal yerleri paslanmaz öze|Iikte o|malıdır.

6-Kovalar kırılmaz sağlam plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilmelidir.

7-Sıkma mekanizması dayanıklı metal oImalıdır.

8-Sistem; ABS Gövdeli, verimli paspas yapılı, paslanmaz pres milli olmalıdır.

9-Bilyeli 75 ,r 5 mm çapında 360 dereçe dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.

l O-Tekerleklerin zemine temas yüzeyi PVC kaplı olmalıdır.

l l-Kullanımı kolay, aparatlar çevre dostu malzemeden imal edilmiş olması, her türlü

l2-taş|nmaya ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

3.1.WC Matik
l. plastiktenolmalıdır.

2, Ses çıkarmamalıdır.
3. Alaturka tuvalete uygun ve kolay takılabilmelidir.
4. Beyaz renkli olmalı
5. Koku ve haşere gelmesini engellemeli
6. Standart ölçüde olmalüdır
7. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

Talaş
l. Tıbbi aık odasında kullanıma uygun olmalı
2. Çam talaşl olmalü,toz talaş olmamalı parça talaş olmalıdır.
3. Depolanabilirözellikte olmalıdır.
4. Beklediği ortamda haşerele.le inokule olup sterilizasyonu bozacağından yeni hazırlanmış olmalıdır.
5. ortalama 20-3okg çuvallarda olmalı, çuvalların ağzı kapatılmahdır.
6. Değerlendirmele. numune üzerinden yapılacaktır.

J5.
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36.0da Parfümü Slt lik
l . Odalar ve kapalı mekdnları kokularından arındırarak ferahlık verecek özellikte olacaktır.
2. parftmün kokusu hoş, ferahlatıcı olnıalıdır.
3. Kişiyi rahatsız eden kokular içermemelidir.
4. lçerdiği kimyasal ve diğer bileşimler insan ve çevre sağlığına zarar vermemelidir.
5. Ürüniin yanında idarenin istediği kadaı haar özel püskürtme aparatı verilecektir.
6. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır

37. WC Fırçası (muhafızah )
l, Plastik hammaddeden üretilmiş, orijinal ambalajında olacaktır.Kabı ile beraber verilecektir
2. Muhafhzalı olaçaktır. Kıllar dışa doğru olmayan yuvarlak sarımlı olmalıdır.
3. Ürün min. l0 cm çapında ve min,30 cm yüksekliğinde olacaktır.
,l, Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

38. Lavabo Flrçası
l. Gövde ve sapı sert plastikten olmalıdır.
2. Gövdesi oval, sapı yuvarlak o|ma|ıdır. Lavabo fırçası orijinal ambalajında olaçaktır.
3. Gövde uzunluğu l0 cm, sap uzunluğu 20 cm aşmamalıdır.
4. Fırçanın kılları plastik mamulden olmalı, çabuk deforme olmamalıdır. Kimyasallaıa karşı dirençli olmalıdır
5. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaklır.

40.Sıvı Ovma Deterjanı
l. KIem temizleyici özelliği olmalıdır.
2. <%5 anyonik aktif madde, noniyonik madde, sabun koruyucu olmaltdıf.
3. inatçı lekelerde etkin temizlik sağIamalıdır. Kfem temizleyici özelliği olmalıdır. Çizmeden temizleme özelliği

olma]ıdır.
4. Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, pofselen ve kom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir.
5. Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, irritan etki göstermemelidir.

6. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
7. Ph değeri yaklaşık:10-1 1,5 arasında olmalıdır.
8. Yoğunluğu yaklaşık g/cc: 1,20-1 ,44 arasında olmalıdır.
9, 500 veya 750 ml haciııli orjinal kaplarda olmalıdır.
lo. Ürünün üzerinde kullanırıa talimatı olmalıdır.
l l. Numune üzerinden değerlendirme yapıIacaktır.
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39.Koku giderici blok (Wc için )
1. Ürün yuvarlak şekilde ve blok halinde olacaktır.
2. Kristalize görünümdeolacaktır.
3. plastik askısı ile birlikte olacaktır.
4. Aktifmaddesi paradiklorobenzenolacaktır.
5. Floş kokularda parftim içerecek olup, min. 60 gram olmalıdır.
6. Ürün çeşitli kokularda parfiim içerecek olup, tuvalette bulunan kötü kokuları gidermelidir.
7. Ürün karton kolilere ambalajlanabilir olmalıdır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.



4l.Tuvılet k6ğıdı
l. Çif't katlı o/ol00 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Yaprak ölçüleri en az lOcm. x l2cm. (+0.5 cm) Olmalıdır.
3. Rulo uzunluğu min.22 meıre olmalıdır.
4, Beyaz, parftimsüz ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.
5. Su emiciliği yüksek olmal|dır. Yaprak perfore yerinden kolay kopmalıdır.
6. Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
'7. 24 |tlk paketler halinde olmalı, 24 lük paket ağırlığı min.l500 gr. olmalıdır
8. Numune üzerindendeğerlendirmeyapılacaktır.

42.sapll Flrça (oto fırça§l)
l. Plastik sert kıldan imal edilmiş olmalıdır.
2, Fırça 2Ollik olınalıdır.
3. F|rçanın sapı gürgenden imal edilmiş olmalı, uzunluğu l20cm olmalıdır.
4. Fırça gürgen sapa vidalanma özelliğinde olmalıdır.sapta vidalanma özelliğinde olmalıdır
5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

43. Bahçe Temizliği İçin sert kıllı tel Fırça,
l. Sert kıllı fırçalar t0 adet 60 cm,Sadet 50 cm,5 adet ise 40 cm ebatta olma|ıdır..
2. Bahçe fırçası sert kıllı olmalı kırılmaya karşı dayanaklı olmalıdır.
3. Gövde plastik veya ahşap gövdeli olmalıdır.
4. Fırça Sayısı kadar metal sapı ile beraber teslim edi|ecek ve sapın bağlantılı kısmı sağlam kolay kopmayan ve
5. kırılmayan vidalı olacaktır.
6. Nuınune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

44. Arap sabunu
l. Potasyumiçermelidir.
2. Soğuk suda çabuk çözülebilmelidir.
3. Ele ve cilde zarar vermemelidir.
4. Kokusu hoş olmalı, kullanıcıyı ve ortamda bulunanları rahatsız etmeyecek şekilde o|malıdır.
5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

45. Ayak Paspas
l. Ayak Paspas l6mm kalınlığında dayanıklılığını koruyucu kalın lifli yapıda olmalı l.derece yoğun trafik paspasü

dış ve iç mekanda kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Kolay temizlenebilir ve uzun ömürlü olmasıhdır ayrıca öze| dokusu sayesinde ayak ile gelen toz ve kiri alımalı

esnek dokuya sahip plmalıdır.
3. Rulo Ebatları : l22 cırı/en x l2 m boy olmalüdür.
4. Numune üzerindendeğerlendirmeyapülacaktır

46: Plıstik Çizme
l. Numaralar idarece belirlenecektir.
2. İnsan sağlığına nrar vermeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kullanımı kolay, ayağı tahriş etmeyen yumuşaklıkta olmaltdır
4. TSE standartlarına uygun olmalıdır ve ambalajında TSE standart lı olduğu görülmelidir
5. Sevkiyat yapılmadan önce kurum aranarak numaralar hakkında uygunluk alınma|ıdır.
6. Nuınune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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,l7, Tıbbi atık kıyafeti set halinde
l. Tıbbi atık yönetmeliğine uygun olmalıdır.
2. Tulum, Gözlük, Maske, E|diven ve Çizrrıe olarak 5 parçadan oluşmalıdır. Her bir tulum için beş adet gözlük 20

adet maske 20 adet eldiven 2 çift çizrne verilecektir.
3. Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olmalıdır.
4, Tulum arka kısmında " ULUSLARARASI BioTEHLiKE' Amblemi iüe 

*DiKKAT TIBBi ATlK " yazısı baskısı
bulunmaktadır. ön kısmında üSt cebin üstüne " TlBBi ATIK PERSONELi " yazısı ek|enecektir.

5. Tıbbi Atık Kıyafeti Standartta tulum şeklinde olmalıdır.
6. Tuluın siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve istege baglı özel ölçülerde idarece belirlenecektir.
7. Tıbbi Aıık Maskesi EN-95 ve EN-l49 Standartlarına uygun filtreli koruyucu özellikte olmalıdır.
8. Tıbbi Aıık Gözlüğü buğu yapmayan özelliğe sahip olup, kulak kısmına denk gelen kısmı ayarlanabilir

özelliktedir.
9. Tıbbi Aıık Eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek, kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu

özelliği bulunmalıdır.
l0. Tıbbi Aıık Eldiveni ithal ve CE-EN ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır.
l l. Tıbbi Atık Çizmesi su geçirmez ve delicilere mukavemetli sart yada turuncu (Kauçuk) renkte hazlrlanmış

olmalıdır.
l2. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

48.cam temizleme jileti
l- Cam kazıma jileti çelik olmalıdır.

2- Camlarda iz bırakmama özelliğinde olmalıdır.

49.pappas sıkacağı:

l-Sıkma aparatı orta sert plastikten yapılmış olmalıdır.

2-Temizlik kova setine uyumlu olmalıdır.

3-Püskülü sıkmak için kullanılmalıdır.

50:çöp kovasi pedalli (50 litre)

l- Çöp kovası 50 litre ebadında, pedallı olmalıdır.

2- Sert PVC den mamul olmaIıdır.

3- Kapaklı olmalıdır.

4- Her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
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