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T.C. HARRAN ÜNiVERSiTESi ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESi

TEMiZLiKTE KULLANILACAK MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ iLf, iLGiLi GENEL ŞARTLAR;

l.Teklif edilen ürün|erin, teknik şartname içeriğinde istenen kalite belgeleri olmalıdır. Teknik şartname içeriğinde
istenen kalite beIgeleri oImayan numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Kullanılacak temizlik sarf malzeme ve Ekipmanları, Sağlık Bakanlığından onaylı, üretim ve ithalat izni, TSEK/TSE
belgeli olacak, ürüniin veya orijinal ambalaj/etiket Uzerinde TSEK/TSE işareti ve numarast basılı olmalıdır.
3.Temizlik malzemesi ve Ekipmanları, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına, sağlık mevzuattna ve ilgili sair
mevzuatta öngörülen standartlara uygun olmalldır.
4.Firma, idareye teslim edeceği temizlik sarf malzemelerinin ve ekipmanlarının listesini sunacak, teklifinde,
malzemenin isminin yanına teklif ettiği malzemenin markasını yazrnalıdır, numuneleri orijinal ambalajında
getirecektir. Kullanılacak malzemenin numunesi hastane yönetiminin onayına sunulacak olup, hastane yönetiminin
uygun görmesi halinde kabul edilecektir. Numunesi tesIim edilmeyen malzeme değerlendirmeye alınmayacaktır.
S.Temizlik malzemelerinin orijinal etiketi iizerinde; Türkçe yazıyla üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma
talimatı, uyarıc| öneriler, imal tarihi, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri ile i|gili bilgiler olmalıdır. Bu
bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.
Teslim tarihinden itibaren ra[ömrü en az 2 (İki) yülolmalıdır.
6.Temizlik sarf malzeme ve ekipmanlar miktarları depolama alanı sınırlı olduğu için hastanemiz ihtiyacına göre
sayarak kıslm kısım teslim alınacaktır. Ancak gerektiğinde bu periyot dönemi beklenmeden hastane yönetiminin
belirleyeceği rarih doğultusund a malzeme isteği yapılıp teslim ediImesi 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 ekipmarunca zarar verildiğinin
hastane yönetimince kanıtlanması halinde, firma zararı karşılamakla yükümlüdür.
8. Enfeksiyon Kontrol Komitesi çapraz enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılan ürünlerde, Hastane yönetiminin
menfaatine olduğuna karar verdiği takdirde yüklenici firmadan her hangi bir ürün yada ekipman parçasının kulIanımın
durdurmasını ve yerine hastane yönetimi tarafından yazılı olarak belirtilecek yeni ürün yada ekipman parçasının yerine
konulmasını isteyebilir.
9. Malzemelerin nakliyesi ve depoya teslimatı firma tarafından mesai saatlerinde yapılacaktır. Yüklenici malzemeyi
ambara teslim edecek ve malzemenin raf dizilimini yüklenici tarafından yapılacaktır. Hastane yönetiminin gerekli
gördü$i takdirde getirilen malzemelerin analiz edilmesini isteyebilir. Yaptırılacak her türlü kargo ve analiz ücretini
yüklenici firma öder.
l0.Ambalajlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanana
80/232lAT Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair
Yönetmelik |le'1612|1lAT Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esaslarına Göre Net Miktar Tespitine Dair
Yönetmeliğe ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 301712004 tarih|i ve 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
l/l/2005 tarihinde yürürlüğe konuIan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının 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
düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı 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 teslimi tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde aylbı 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 yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu öIüm velveya
yaralanmaya yol açan velveya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçFüreticiden tazminat

isteıne hakkına da sahiptir.
l2. Hastane yönetimine teslim edilen ürünler, hastanedeki kullanım alanlarına gore tüketim miktarı göZönünde

bulundurularak, son kullanma tarihi 3 ay kalan ürünler yenisiyle değişim yapılacaktır.
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l.Sıvı El Sabunu
l. Ürün hoş kokulu ve kolayca durulanabilir olmalıdır kullanımında ve kullanım sonrasında hoş bir koku

bırakmalı.
2. Antibakyteriyel olmalı, etken maddesi triclosan olmalıdır. Bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalı,

zararlı toksik madde içermemelidir.
J. Sıvı sabun elde kuruma, çatlamaya neden olmamalı. İçeriğinde bulunacak gliserin doğal nemlendirici ile cilde

yumuşaklık vermelidir.
4. Yıkama sıvı olarak etkili aktif kombinasyonu olmalı, içeriğndeki yüzey aktifmaddeler biyolojik oIarak

parçalanabilmelidir.
5. Anyonik aktifmadde o/o:5-8 etkili aktif kombinasyonu bulunmalıdır.
6. pH(direkt): 5-6 cilt pH'ına uygun olmalıdır. Gliserin % 1-3 olmalıdır.
7. Koruyucu madde: içermeli:Ürünün mikrobiyolojik test raporu (cfıı/g, limit <300) olmalıdır.
8. Dispensırlardan akış için uygun olmalıdır.
9. Üretici firma TSE ISO 900l, lSO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
l0. Ürünün Avrupa Konseyi 99l45lEC direktifine göre hazırlanmış l6 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu

olmalıdır.
l l. Ambalaj HDPE' den imal edilmiş, 5-10 Lt lik bidonlarda olmalıdır. Sağlam kilitli kapaklı bidonlar içinde

olmalıdır.
12. Kullanıcının uygunluk onayı olmadığında alınmayacakhr.
13. Ürünlerin depolanmasından kullanılmasına kadar geçen sürede beIirIenebilecek her türlü bozulma karşısında

firma ürünü aynısı ile değiştirmeyi kabul etmelidir.
14. Numune üzerinden değer|endirme yapılacaktır.

2. Genel Temizlik Solüsyonu
1. Tüm yıkanabilir ve siIinebilir yüzeylerin (masa, dolap, etajer, kapı vb.) temizliğinde kullanılabilmelidir.
2. Temizlik robotlarında ve manuel kullanıma uygun olmalıdıı. 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 yollarına initan etkisi o|mamalıdır
5. Ürün renkli ve benak görünümlü temizleme özelliği yükse( içeriğinde yağ sökücü su sertliğini giderici,

parlaklık verici ve koruyucu bulunmalı,
6. Parftim içermeli uygulamayla geride hoş bir koku bırakmahdır.
7. Türkçe üriin bilgi formu olmalıdır.
8. Anyonik aktif madde %: 6,5-7,5 Min. 80% oranında doğada parçalanabilir olmalıdır. (Noniyonik aktif madde

miktarı en azYo1 veya toplam aktif madde en azYo'J olmalıdır.)
9. pH (direkt): 5_8 Etkin temizlik için uygun aralık olmalıdır. Nötral pH' da suyla kolayca karışmalıdır.
1O. Ambalaj HDPE' den imal edilmiş, 5-10 Lt lik bidonlarda olmalıdır.
ll. Ürün orjinal ambalajında ve kapağında emniyet pimi olmalıdır.
12. Analiz sertifikası olmalldıf .

l3. Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi (insan, çevre ve güvenlik) mevcut olmalıdır.
14. Üretici firma TSE ISo 900l, Iso l40ol, OHSAS l8001 ve Çevre bakanlığndan ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
l5. Ürtılnun evrupa Konseyi ggl45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürtln Güvenlik Bilgi Formu

olmalıdır.
16. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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3.Çamaşır suyu
1. Çamaşır suyu TS 5682 Sınıf-2'ye uygun olacaktır
2. Aktif klof mikları enazYo 5 olmalıdır. Aktif madde; Sodyum Hipoklorit o/o 4-6 olmalıdır.
3. Temizlik ve dezenfektanda kullanıldığında maksimum etki sağlamalıdır.
4. Çamaşır makinesi ve temizlikte kullanılabilir olmalıdır.
5. Kokusu rahatsız edici olmamalı, toksik ve alerjen madde içermemelidir.
6. pH( direkQ : l0-14 aralığnda 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.
10. Üretici firma TSE lSO 900l, ISO l40ol, OHSAS 1800l ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
l l . Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güventik Bilgi Formu

olmalıdır.
l2. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

4.Camsil Temizleyici (5lrlik)(625 lt, 125 adet)
l. 5lrlik ürün orjinal ambalajında ve kapağında emniyet pimi olmalıdır.
2. Her türlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan

temizler olacaktır.
3. Bileşiminde; aniyonik yiizey aktif madde, alkol kanşımı ve parftim olacaktır. Bileşimde boya kullanılacak ise

yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
4. Cam temizleme maddesinin temizleyici, kulIanım esnasında cildi türiş etmeyecek ve hoş kokulu olacaktır.
5. Cam temizleme 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 izni olmalıdır.
7. Cam temizleme maddesinin aktif maddelerinin doğada parça|anma özelliği %80'in üzerinde olacaktır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacakhr.

5. Camsil Temizleyici (750ınVlik)(375 lt, 500 adet)
1. 750 ml. veya l Lt'lik özel ambalajında olmall, hazsr öze| püSkürtme aparatı olmalıdır.
2. Her türlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan

temizler olacakhr.
BiIeşiminde; aniyonik yiizey aktifmadde, alkol karışımı ve parftim olacaktır. Bileşimde boya kullanılacak ise

yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
Cam temizleme maddesi temizleyici, kullanlm esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş kokulu olacaktır.

Cam temizleme maddesinin 20 (yirmi)"C'de yoğunluğu l .00(+0,05)grlcm3 olacaktır.
pH değeri 7,5-9 aralığında olmalıdır. Sağlık Bakanlığı üfetim veya ithal imi olmalıdır.
Cam temizleme maddesinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80'in üzerinde olacakhr.

Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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6. Dispanser Havlu (Peçete)
|. %l00 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

Emici özeIliği yüksek olacaktır.

Çift katlı, laminasyonlu ve suya dayanıklı olacaktır.
2. Y apraklar Zbiçiminde katlı bir şekilde pakette olacaktır.

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

ağırlık min. 390 gr. olmahdır.)



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.

7. Kireç sökücü(çözücü)(1 lt'lik)
1. Sudaki kireç iyonlarının metal ve diğer yüzeylerde, kireç tabakasının oluştuğu alanlarda, kireç ve kirin

giderilmesinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Total Asidite, -%oNazo, pH: 8,2: l1-13,5 Kireç çözücü madde içermelidir.
3. Parfiim içermemeli, koku bırakmamalıdır. Topiam asit miktarı >%30 olmalı.
4. HDPE' den imal edilmiş, l Lt'lik ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün endüstriyel PE bidon olmahdır.
6. Kapakta emniyet pimi olmalıdır.
7. Görünüm renksiz, berrak sıvı olmalıdır.
8. Üretici firma TSE ISO 900l, ISO 1400l, OHSAS l8O0l ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
9. Avrupa Konseyi 99/45lEC direktifinin son haline göre hazırlanmış l6 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu

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

8. Kireç sökücü(çözücü) (5 lt'lik)
1 . Sudaki kireç iyonlarının 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. Parftim içermemeli, koku bırakmamalıdır. Toplam asit miktarı >%30 olmalı.
4. I{DPE' 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 firmaTSElSO9001,ISO 14000,OHSAS 18001 ve Çevfe bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
9. Avrupa Konseyi 99i45lEC direktifinin son haline göre hazır|anmış l6 maddelik Ürün Cüvenlik Bilgi Formu

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

9. Toz toplayıcı (Mavi Mop)
l. Ürün 50 cm uzunluğunda,15-20 cm eninde olmalıdır.
2. Ürün %l00 parnuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün kenarları çift biyeli ve çift dik§li olmalıdır.
4. Kuru mop aparat takılacak şekilde olmalıdır.
5. 90 derecelik suda yıkandığında ürünün evsafı ve rengi bozulmamalıdır.
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. Ürün kir tutmayan keten kumaştan dikilmiş olmahdır.
l0. Paspas püskülü aparatının sapı aliminyum,uzunluğu 130 cm olmalıdır.
l 1. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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l0.Toz toplayıcı (Beyaz Mop)
l. Ürün 50 cm uzunluğunda,l5-20 cm eninde olmalıdır.
2. Ürün %'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 takılabilmesi için cepli olmalıdır.
7. Renkleri beyaz olacak şekilde ayarlanmahdır.
8. Pamuklu özel iplikten üretilen püsküller, bez üzerine kilit dikiş sistemi ile dokunmuş olmalıdır.
9. Ürün kir tutmayan keten kumaştan dikilmiş olmalıdır.
10. Paspas püskülü aparatının sapı aliminyum,uzunluğu l30 cm olmalıdır.
l l. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

l1. tslak Mop (Pa§pas Püskülü) Aparatı ve Metal Sap!
l, Paspas püskülü aparatı plastik olmalıdtr.
2. Paspas püskülü aparatı çift kovalı pres arabada paspas yapmak için kuIlanılacaktır
3. TSE standartlarına uygun oImalıdır.
4. Paspas püskülü aparatının üzerinde sapını tuımak için delikli kelepçesi olmalıdır.
5. Paspas püskülünün üzerinde sapı aparata tutturan plastik vida olmalıdır.
6. Paspas püskülü aparatlntn sapı aliminyum,uzunluğu l30 cm olmalıdır,
7, Sapın aparatını tutmak için uç küsmında delik olma|ıdır.
8, Ürün %l00 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
9, Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

l2. Temizlik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (Krrmızı)
l. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktır. Mikrofiber %70 polyester oZ30 polyamide

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

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

göre değişikI ik yapabilecektir.
6. Bez kalınlığı min.1,2 mm, min.160 grlm2 olmalldır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır
7. TSE standartlarına uygun olmalıdır
8. Ürünün emici özelliği yüksek olmalı,kolay sıkılabilmelidir.
9. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

13. Temizlik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (Mavi)
l. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktır. Mikrofiber %70 polyester oZ30 polyamide

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

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

değişiklik yapabilecektir.
6. Bez kalınlığı min.1,2 mm, min.160 grlm2 olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır
7. TSE standartlarına uygun olmalıdır
8. Ürünün emici özelliği yüksek olmalı,kolay sıkılabilmelidir.
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l4. Temizlik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (Sarı)
l. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri banndırmayan özellikte olacaktır. Mikrofiber %70 polyester o%30 polyamide

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

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

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

l5. Kesici Delici Alet Kutusu (0,5 ıt)
l. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak iizere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olaçaktır.
3. Tıbbi atık kutusu de|inmeye, yırttlmaya, kırıImaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi aok kutusunun kapak rengi kırmüzı, göVde rengi san olacaktır.
5, Tıbbi ahk kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6, Tlbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun taşlnmaslnı kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçlan olacaktlr
8. İç kapak kapao|dığında kesin|ikle açılmayacaktır.
9. İç kapakta iğıeleri, bisturi uçlarının ve diğer enfelıle olmuş aletlerin çtkarhlabileceği tırnak olmalıdır.
l0. Tıbbi atık kutusunun üst kapağında Ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.
ll. Malzemeleı yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapllacaktr.

l6. Kesici Delici Alet Kutusu (l lt)
|. Malzeme kova, kapak ve kiIitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdr.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanıIan plastik polipropilen maddesinden olaçaktır.
3, Tlbbi atlk kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıkll, su geçirmez Ve sızdırmaz olacaktlr.
4, Tıbbi atık 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 taşlnmaslnt kolaylaştlrmak için kapağın iki tarafinda kendinden tutamaçlan o|acaktır

8. İç kapak kapaıldığında kesinlikle açıImayacalctır.
9. iç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş a|etlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.
l 0. Tübbi atık kutusunun üst kapağtnda ve göVde yüzeyinde tıbbi atık (UI(A) sembolü olarak bulunmalıdır.

ll, Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l 2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaklır.

l7. Ke§ici Delici Al€t Kutusu (5 lt)
l. Matzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak tlzeıe üç parçadan oluşmalıdır.

2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan p|astik polipropilen maddesinden olacaktır.
3, Tıbbi atlk kutülsu delinmeye, yırtılmaya, krllmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdlrmaz olacaktlr.

4. Tlbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır,

5. T|bbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacalıır.
6. Tıbbi atık kutu§unun kapağı üzerinde kilitli bir küçiik kapak daha olacaktır.

7. Tıbbi atık kutusunun taşlnmaslnı kolaylaştırmak için kapağln iki tarafında kendinden tutamaçIan olacaktır

8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
o. iç tapatta igneleri, bisturi uçlarınln ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tlrnak oImalıdır.

10. rıbbİatık kutusunun üst kapağında ve gövde yilzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunma|ıdır.

l l . Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
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9. Numune üzerinden değerlendirme yapllacaktır.



l 2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapllacaktlr

l8. Kesici Delici Alet Kutusu (l0 lt )
l, Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2, Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3, Tıbbi atük kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olaçaktır.
4, Tlbbi atık kutusunun kapak rengi klrmlzı, gövde rengi sarl olaçaktır.
5, Tıbbi atık kuıusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır,
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi ahk kutusunun taşınmasını kolaylaşırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçlan olacaktır
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. İç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin ç!kartılabileceği tırnak olmalıdır.
l0, Tıbbi atlk kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi aık (UKA) sembolü olarak bulunmalldır.
ll, Malzemeler yer kap|amaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l 2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

20. Tıbbi Atık Kovası Plas.(l0 lt)
l. Delinmeye, yürtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı,su geçirmez ve süZdırmaz özellikte oolmalıdür
2. Kapağına ve gövdesine yıkamayla çıkmayacak şekilde siyah renkli 'Uluslararası Biyotehlike' amblemi ve

silah renk|i ,DiKKAT! TlBBi ATlK' ibaresi olmalıdır.
3. Kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı, PP Co-Polimer, anti-statik maddeden imal edilmiş olup,

ortam sıcaklığlnda deforme olmamalı.
4. Üst kapak oynar başlı kilitli tımak sistemli olmalıdır.
5. Üst kapak ayak pedalıyla açılmalıdır.
6. Kutu üzerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan tutma aparatı bulunmalı.
7. Kutunun rengi uluslararası standarda uygun olmalıdır. Kova rengi turuncu olmalıdıI.
8. Tıbbi atık kovası 3 parçadan oluşmalıdır.(1 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 olmalıdır.
l l , Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

2l. Tıbbi Ahk Kovası Plas.(2o lt)
l . Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı,su geçilTnez ve sızdırrnaz özellikte olmalıdır
2. Kapağına ve gövdesine ylkamayla çıkmayacak şekilde siyah renkli 'Uluslararası Biyotehlike' amblemi ve

siyah renkli 'DiKKAT! TIBBi ATIK' ibaresi olmalıdır.
3. Kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı, PP Co-Polimer, antistatik maddeden ima] edilmiş olup,

ortam sıcakhğında deforme olmamalı.
4. Üs1 kapak oynar başlı kilitli tırnak sistemli olmalıdır.
5. Üst kapak ayak pedalıyla açıImalıdır.
6. Kulu üzerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan tutma aparatı bulunmah.
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 geçiriIdiğinde yırtılmayacak Şekilde olmalıdır.
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l9. Kesici Delici Alet Kutusu (20 lt )
l, Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3. Tıbbi atık kutusu dçlinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz oIacaktır.
4. Tübbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kçsinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçlan olacaktır.
8, İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9, İç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.
l0. Tıbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak buIunmalıdır.
ll. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapllacaktır,



10. Çöp kovasının açülmastnı sağlayan sistem metal olmalıdır, ayak pedal kısmı ise polietilen olmalıdır.
l l . Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

22. Çöp Poşeti (Rulo) (55 x 60 cm XEysel Atık Poşeti)
l. Çöp toİbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
2. Çöp torbası stzdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
3. Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır. Et kalınlığı en az 60 mikron olmalıdır.
4. Ebatları yaklaşık 55 x 60 cm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet olmalıdır.
5. Atıklann toplanması, biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli büyüklüklerdeki polietilenden şişirme ile film çekme

yönlemi ile üretilmiş olmalıdır.
6. Üzerinde 'EVSEL ATIK'ibaresi her iki yüzde de yazılmış olmahdır.
7. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

23. Çöp
l.

Poşetİ (Rulo) (55 x 60 cm )(Tıbbi atık poşeti)
Orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilmiş; çift kat kalınlığı 100

mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasitesi olmalıdır.

Çöp torbasl sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalldır.
Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ile *DİKKAT

T]BBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar olacaktır.
Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır.
Ebatları yaklaşık 55 x 60 çm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet olmalıdır.
Atıkların toplanması, biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli büyüklüklerdeki polietilenden şişirme ile film çekme
yöntemi ile üretilmiş olma|ıdır.
Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktll.

24. Çöp Poşeti (80 x 110 cm) (Evsel atık siyah çöp poşeti )
l. Yaklaşık 80 mikron kalınlığında ve 90 litre hacimli olmalıdıI.
2. Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdıITnaz, çift taban dikişli özelliği

olmalıdır.
3. Yaklaşık 80 x 110 cm boyutlarında, siyah renkte olmahdır.Paketler rulo şeklinde olacak dökme paketler kabul

edilmeyecektir..
4. Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşlmaya dayanıkh olmah ve kalsit içermemelidir.

5. Üzerinde 'EVSEL AT]K'ibaresi her iki yüzde de yazılmış olmahdır
6. Değerlendiımeler numune üzerinden yapılacaktır.

25. Çöp Poşeti (80 x 110 cm) (tıbbi ahk çöp poşeti )
1. orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilmiş; çift kal kalınlığı l00

mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasitesi olmalıdır.
2. Çöp torbasl sızdıımaz olmalı, kolay yırtılmamalıdlr.

3. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ile "D]KKAT
TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kıımı21 fenkli plastik torbalar olacaktır.

4. Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmahdır.

5. Ebatları yaklaşık 80 x l l0 cm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet olmahdır.

6. Atıkların toplanması, biriktirilmesi ve taşlnmasında kullanılan çeşitli büyükJüklerdeki polietilenden şişirme ile film Çekme

yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.
7. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.
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26. Çöp Poşeti (Rulo) ( 80x110 cm ) (mavi )
İ. Çöp torbası taşımaya karşı dayanlklı olmalıdır. Sızdırmaz olmalı, kolay yıtttlmamalıdır,

2. Ü.İnun ,"ya o.ijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmahdır. Ebatları yaklaŞık 80xl l0 cm olmalıdır.

3. İnçe Mavi renkte ve 20'li paketlerde olmalıdır.
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27.Çekçek Yer pa§past
l. sapı sert gürgenden yapılmış olmadır.
2. Çekçek sap uzunluğu l l0+5 cm olmalıdır.
3, Lastik kısmı 45*5 genişliğinde olmalıdır.
4. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zaıar vermernelidir.
5. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

28.Çekçek Yer paspası
l. Sapı sert gürgenden yapılmış olmadır.
2. Çekçek sap uzunluğu 1l0l5 cm olmalıdır.
3. Lastik kısmı 75+5 genişliğinde olmalıdır.
4. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar veımemelidir
5. Değerlendirmelel numune üz€rinden yapılacaLlır.

29.Dış Cam Silme Taklmr Ye Aparatr
l, Cam çekçek paslanmaz metal olmalıdır. Peluşu içinde olmalıdır.
2, Ürünün ağzına cam silme lastiği yerleştirilmelidir. Ürünün agzı bu nedenle kıskaçlı olmalıdır.
3, Cam çekçek 45 cm ebatlarından birinden olmalı, ihtiyaca binaen temin edilmelidir.
4. Cam çekçek aparatl camda iz bırakmamalıdır.
5. Cam çekçek aparatının ucundaki lastik değiştirilebilir özellikte olabilmelidir. Aylık laslik miktarı 20 metre yıllık miktar

200 metre olacaktır,
6. Cam sil lastiği camda iz bırakmama|l ve kaliteli olmalıdlr.
7. Camsil takımı; cam çekeceği,cam j ilet ve peluştan oluşmalıdır,
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

30.Tuvalet Tası (maşrapa)
l. Maşrapa dayanıkh plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Maşrapalaı 1.5 (bir buçuk) litrelik olmalıdır.
3. Üzerinde birim ölçüsü bulunrnalıdır.
4. Değerlendiımeler numune üzerinden yapılacaktır.

31.Pedallı Çöp Kovası (10 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 olmalıdır.
4. Ayak basmalı pedallı açı|ır kapanır olmalı, İçinde saplı bağümsız bir kova daha olmalıdır.
5. Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır
6. Kolay yıkanabilir olmalıdır.
7, Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

32. Pedaul Çöp Kovası (10 lt lik)
l. Çöp kovası pedalh,kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp kova rengi siyah renkte olmalı, üzerinde yıkama ile çıkmayan kova üzerine işlenmiş, Evsel Atık
3. Kırılgan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmah, İçinde sap!ı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
5. çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır.
6. Kolay yıkanabilir oImalıdır,
7. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktlr.

33. Pedallt Çöp Kova§ü (20 lt lik)

ibaresi olacak,

l

2

3

4
5

Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır,

Çop kova rengi siyah renkte olmalı, üzerinde yıkama ile çıkmayan kova üzerine işlenmiş, Evsel Atık ibaresi olacak,

Kırılgan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı, İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.

Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğindt yırtılmayacak şekilde olmalıdır

(ALAycl
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6. Kolay yıkanabilir olmalıdır.
7, Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

34. Tlbbi Atlk Kont€yneri
l, Yüksek yoğunluklu poliüretan pIastikten imal edilmiş olmalı, Turuncu renkli olmalıdır.
2, 360 derççe dönebilen 2'si frçnli 2'si fTensiz 4 adet tekef ile haİeket etmeli.
3. Araba kenarlarında iki adet tutma kulpu bulunmalıdır
4. keskin kenarları olmamalı
5. Yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalı
6. En az 650litre kapasitede olmalıdır.
7. Taş]ma yükü en az 300kg olmalıdır.
8. 2 yıI garantili olmalıdlr.(işçilik,üretim ve fabrikasyon hatalaıına karşı)

9. Üzerinde siyah renkli "Dikkat! Tıbbi Atık" yazsl ile "Uluslararası Biyotehlike" amblemi olmalı
l0. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna kaıar verileceklir

35, Evsel Atlk Konteyneri
Yüksek yoğunluklu poliür€tan plastikten imal edilmiş olmalı, Renk hastane yönetimi tarafından belirlenecektir

360 derece dönebilen 2'si frenli 2'si frensiz 4 adet teker ile hareket etmeli.

Araba kenarlarında iki adet tutma kulpu bulunmalıdır.
keskin kenarları olmamalı
Yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalı
En az 650 litre kapasitede olmalıdlr.
Taşıma yükü en aZ 300kg olmalldır.
2 yıl garantili olmalıdır.(işçiIik,üretim ve fabrikasyon hatalafına karşı)

Üzerinde siyah renkli "Evsel Atık" yazısı ve amblemi olmalı
Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir

36.Sıvı Sabunluk
l. Sıvı sabunluk 7x 8x l2 cm ebadında olmalıdır,
2. Sıvı sabunluk şeffafsert plastik malzemeden yapılmış olmalıdr.
3. Sıvı sabunluk üzerinde plastik kapağı olmalıdlr.
4. Sıvı sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilçbilir olmalıdır
5. Sabunluk en az 500 gram sıvı sabun almalıdır
6. Sabunluğun basma butonu olmalı ve sabunu sızdırmamalıdır.
7. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

37. içten Çekmeli Tuvalet Kağıdı:
1. Çift kadı, %l00 selüloz olmalıdır.
2. Suda kolayca eriyebilmelidir.
3, yaprak Boyu:2i cm, yaprak Eni ; l3,5 cm. (*2mm.), Rulo Boyu: min. t80 m, Rulo Ağırlığı : 960 gr. (+20 gr.), Dış Rulo

Çapı :20-2l cm. olmalıdır,
4. Numunç üzerinden değerlendirme yapılacaktır,

38. içten Çekmeli Tuv8let Kağıdı Di§penseri:
1. Ürün ölçüleri: |'70 x260 x260 mm. olmalıdır.
2. Şelfaf kapalı haznesi olmalıdır,
3. Dayanıklı plastiktçn üretilmelidir.
4. Kaliteli Ve uzun ömürlü olmahdlr.
5. ABS göVde kilit tertibatll olmalıdür.

1Önceki madde de bahsedilen İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdına Uygun Olmalıdır,)

l,
2.

4.

5.
6.
,7,

8.

9.
10

39. Di§petr§er Havıu Peçetelik
l. Dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Duvara montç edilebilir olmalıdır.
3. Z katlt kağıt havluya uygun şekilde kapalı olmalıdır
4, Tek çekimde ele bir peçete gelmelidir.

5. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır,

ıKAL AYclı
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40.Sulama Hortumu
l. Sağlam olmalıdır.
2. İçi örgülü ipli olmalıdır
3. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır

,ıl. Temizlik Kat Araba§ı
l. Ölçüler erl/ boy/yükselik 140*62*l20 olmalıdır
2. lOOrrırn lienli tekerlek,l00 mm fıensiz tekerlek iki adet olmalıdır
3. 4 adet saıı, kıımızı, mavi, yeşil renklerde l0 litre kova olmalıdır.
4. l20 litre hacim, naylon branda , mop, faraş,süpürge, askı taşıma özelliği olmalı
5. Kilitli dolap kapıları olmalı
6. Kirli mop torbası,kapakll mop kutusu ölçüler en/boy/yükseklik 54*27*27 olmalıdır.
7. Ağ|r çöpler ve sıvı atklaı için destek olbileçek mukavemette olmalıdır.
8. Tamamı plastik, kopolimer mikrop futmayan malzemeden üretilmiş olmalıdır.
9. 70 er litre 2 ayrı bölüm askl taşıma özelliği olmalıdır.
l0. Kova ölçüleri 75*45*78 ağırlığı 19 kg
Il. Boyut 90*45*80 olmalıdır.
l2. Sıkma presi kırılmaması için sıkma presinde kullanılan dişlilerin polyemid malzemeden basılmış olmalıdır
l 3. Her kat arabasl için 4 (dört) adet yedek slkma plesi aparatl verilecektir.
l4. Dtğerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

42.wC Matik
l. plastiktenolmalıdır.

2. Ses çıkarmamalıdır,
3. Alaturka tuvaltte uygun ve kolay takılabilmelidir
,l. Beyaz renkli olmalı
5, Koku ve haşere gelmesini engellemeli
6, Standart ölçüde olmalıdır
7, Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacal(ır

43. Talaş
l. Tıbbi atık odasında kullanıma uygun olmalı
2. Çam talaşı olmalı,toz talaş olmamalı parça talaş olmalıdır.
3. Depolanabilirözellikte olmalıdür.
4. Beklediği ortamda haşerelerle inokule olup sterilizasyonu bozacağından yeni hazıılanmlŞ olmalıdır
5. Ortalama 20-3Okg çuvallarda olmalı, çuvallann ağzı kapatılmalıdır.

6. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

44. WC Fırçası (muhafazalı )
1. Plastik hammaddeden üretilmiş, orijinal ambalajnda olacaktır.

2. Muhafazalı olacaktır. Kıllar dışa doğru olmayan yuvarlak sarımlı olmalıdır

3. Ürün min. l0 cm çapında ve min,30 çm yüksekliğinde olacaktır.

4. Değerlendirmeler numune üzeıinden yapılacaktır.

45. Layabo Fırçası
l. Gövde ve sapı sert plastikten olmalıdır.
2. Gövdesi oval, sapı yuvarlak olmalıdır. Lavabo fırçası orijinal ambalajında olacaktır,

3. Gövde uzunluğu l0 cm, sap uzunluğu 20 cm aşmamalıdır.

4. Fırçanın kıllari plastik mamuldçn olmalı, çabuk deforme olmamalıdır. Kimyasallara karşı dirençli olmalıdır

5. Değerlendirmeler numune üzerinden yapllaÇaktır.

46.0da Parfümü
l
2
)

4

Odalar ve kapalı mekanları kokulaflndan anndırarak ferahlık verecek özellikle ol

palfümün kokusu hoş, ferahlatıcı olmalıdlr.
Kişiyi rahatsız eden kokular içermemelidir.
Içeİjigi kimyasal ve diğer bileşimler insan ve çevre sağhğına zarar vermemelidir,
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5. 750ml lik kutularda sıkma başlıklı olmalıdır.
6. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacakhr

47.Koku giderici blok (Wc için )
l. Ürün yuvarlak şekilde ve blok halinde olacaktır.
2. Kristalizegörünümdeolacaktır.
3. plastik askısı ile birlikte olacaktır.
4. Aktif maddesi paradiklorobenzen olacaktır.
5. Hoş kokularda parfüm içerecek olup, min. 60 gram olmalıdır.
6. Ürün çeşitli kokularda parfüm içerecek olup, tuvalette bulunan kötü kokulan gidermelidir.
7. Ürün karton kolilere ambalaj lanabilir olmahdır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

48.Sıvı Ovma Deterjanı
l. Krem temizleyici özelliği olmalıdır.
2. <o/o5 anyonik aktif madde, noniyonik madde, sabun koruyucu olmalıdır.
3. İnatçı lekelerde etkin temizlik sağlamahdır. Krem temizleyici özelliği olmahdır. Çizmeden temizleme özelliği

olmahdır.
4. Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve kom gibi yüzeylere kolayhkla uygulanabilmelidir.
5. Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, initan etki göstermemelidir.
6. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
7. Ph değeri yaklaşık: l0-1 1,5 arasında olmalıdır.
8. Yoğunluğu yaklaşık ğcc:1,20-1,44 arasında olmalıdır.
9. 500 veya 750 ml hacimli orjinal kaplarda olmalıdır.
l0. Ürünün üzerinde kullanma talimatı olmalıdır.
l 1. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

49.Tuvalet kiğıdı
l. Çift katlı %l00 selülozdan imal edilmiş olmalldır.
2. Yaprak ölçüleri en az lOcm. x l2cm. (+0.5 cm) Olmahdır.
3. Rulo uzunluğu min.22 metre olmahdır.
4. Beyaz, parft.imsüz ve sağlığa zararh maddeler içermemelidir.
5. Su emiciliği yüksek olmalıdır. Yaprak perfore yerinden kolay kopmalıdır.
6. Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
7, 24 lük paketler halinde olmalı, 24 lük paket ağrlığı min.l 500 gr. olmalıdır
8. Numune iizerinden değerlendirme yapılacakhr.

50.saplı Fırça (oto firçasl)
1. Plastik §en kıldan imal edilmiş olmalıdır.
2. Fırça 2Ollik olmalıdır.
3, Fırçanın sapı gürgenden imal edilmiş olmalı, uzunluğu l20cm olmalıdır.
4, FlIça gürgen sapa vidaIanma özelliğinde olmalıdır,sapta vidalanma özelliğinde olmalıdıı.

5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5l, Bahçe Temizliği İçin sert kıllı Fırça,
l . Sert kıllı fırçalar l0 adet 60 cm ,5adet 50 cm, 5 adet ise 40 çm ebatta olmalıdır"

2, Bahçe fırçası sen kıllı olmalı kırılmaya karşı dayanaklı olmalıdır.

3. Gövde plastik veya ahşap gövdeli olmahdlr.
4. Fırça Sayısı kadaİ metal sapı ile beraber teslim edileçek ve sapın bağlantılı kısmı sağlam kolay kopmayan ve

5. kınlmayan vidalı olaçaktır.

6. Numune üzerinden değerlendiıme yapılacaktır

l
tılKALAYiı

ıama ve Arısı rrıa Hasıaneşgü

ki;dül yaldınrcüsı
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52. Arap §abunü
l. Potasyumiçermelidir.
2. Soğuk suda çabuk çözülebilmelidir.
3. Ele ve cilde zarar vermemelidir.



4. Kokusu hoş olmalı, kullanıcıyı ve oılamda bulunanları rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır
5. Numune üzerindendeğerlendirmeyapılacakhr

53: Halı Yıkama Şampuanı
1. Ürün çok köpüren yüzey aktifmadde içermelidir.
2. Ürün homojen kuru köpük olmalıdır.
3. Ürünün Ph değeri: Nötral olmalı.(6-7),
4. Çok kısa sürede kurumalıdır.
5. Her türlü halı koltuk vb. tekstil temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.
6. Bol köpüklü ve etkili temizleme özelliği olmahdır.Tekstil iizerinde kalıntı bırakmamalıdlr
7. Ürün tekstili ağaılmamalıdır.
8. Lekelere karşı güçlü ve etkili olmalıdır.
9. Etkili temizlik özelliği olmalı ve döşemelerde parlaklık sağlamalıdır.
l0. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

54. Asansör için çelik parlatıcı
1, Oksitlenmeyiönlemelidir.
2. Birikmiş tozları yok etmeli, Gresin yapışmasını önlemelidir.
3. Gıda işletmelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Paslanmaz çelik ve krom temizleyici, hammaddesi safve yiyecekle endirek irtibata geçen alanların temizlenmesinde

kullanılmalıdır.
paslanmaz çelik, krom, alüminyum, cilalı ve gümüş kaplara tel fırça ile yapılan cilalı yüzeyler için özel üretilmiş bir iirün5

olmalıdır.
6. Parmak izlerini. lekeleri ve her türlü kiri yüzeyi çizmeden temizlemeli, kullanıldığl yüzeyde bir koruma tabakasl

oluşturmalldır.
7. Sprey halinde olmalıdır ve 750 ml ambalajlarda olmalıdır.

8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

55. Kıvırcık Pa§pa§
l. Kıvırcık paspas 16mm kalınhğında dayanıklıhğnı koruyucu kalın lifli yapıda olmalı l.derece Yoğun trafik

paspası dış ve iç mekanda kullanılmaya uygun olmalıdır.
z. koİay t"mizlenİbiıi. u" urrn ömürlü olmasılıdır ayrıca özel dokusu sayesinde ayak ile gelen toz ve kiri alımah

esnek dokuya sahip plmalıdır.
3. Rulo Ebatları : 122 cııı]en x 12 m boy olmalıür.
4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

56: Çizme,
l. Numaralaridarecebelirlenecektir.
2. İnsan sağlığına zaraf vermeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır,

3. Kullanımı kolay, ayağı tahriş etmeyen yumuşaklıkta olmahdır

4. TsE standartlanna uygun olmahdır ve ambalajında TsE standart ll olduğu görülmelidir.

5. Sevkiyat yapılmadan önce kurum aranarak numaralar hakkında uygunluk ahnmalıdır,

6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

57. Tlbbi atık kıyafeti §et halinde
1. Tıbbi atık yönetmeliğine uygun olmalıdır.
2. Tulum, Gözlük, Maske, Eldiven ve çizrne olarak 5 parçadan oluşmalıdır. Her bir tulum için beş adet gözlük 20

adet maske 20 adet eldiven 2 çift çizme verilecektir,

3. Tıbbi Atlk tulumu turuncu renkte olmalıdır.
4. Tulum arka kır-,nau " uı_usİeRARASI BiOTEHLİKE" Amblemi İle ,DİKKAT TIBBi ATIK " yazısı baskısı

bulunmaktadır. ön klsmında üst cebin üstüne " T]BBİ ATIK PERSoNELI " yazısl eklenecektir,

5. Tıbbi Atık Klyafeti Standartta tulum şeklinde olmalıdır,

6. Tulum siparişi sırasında S_M_L_Xı_ixı ve isteğe bağh özel ölçüle.de idarece belirlenecektir,

7. Tıbbi Atık Maskesi EN_95 ve EN_149 Standartlaiına uygun filtreli koruyucu özellikte olmahdır,

_+,ilfllt1iif[!t""
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8. Tübbi Atık Gözlüğü buğu yapmayan özelliğe sahip olup, kulak kısmına denk gelen kısmı ayarlanabilir
özelliktedir.

9. Tıbbi Atık Eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek, kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu
özelliği bulunmalıdır.

l0. Tlbbi Aük Eldiveni ithal ve CE-EN ve uluslararasl standartlara uygunluğu bulunmalıdır.
l1. Tıbbi Atık Çizmesi su geçirrnez ve delicilere mukavemetli sarı yada turuncu (Kauçuk) renkte hazırlanmış

olmalıdır.
l2. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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6oGeri ttönüşürn poşeti (mavi) (5 tt lik)
i. ceri atınııştım poşetleri; yi.trlruyu, delinmeye, patlamaya, sızdırmaya ve taşımaya dayanıklı olmalıdır.

2. Üzerinde ğ<;.uÜtİı.".t utıyüklükte ve her iki yüzünde siyah renkli "geri dönüşüm" ibaresini taşıyan amblem

ve yaztsı olacak şekilde mavi renkli plastik torbalar olma|ıdır.

Bir rulonun ağırhğı (içinde 20 adet çöp tolbası var) 70 gram (+10 gram )olmalıdırJ
4

5

Bir çöp torbasının ağırilığı 70120= 3,5 gram olmalıdır
Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.
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58. Kilitli İlaç Poşeti Teknik Şartnamesi
l. Kilitli Poşet şeffafrenkte ve plastikten olmalıdır.
2. Boya, Kanserojen madde içermemeli.
3. Poşet yüzeyleri Düz pürüzsüz olmalıdır. Üretim hataları içermemelidir.
4. İlaç ile etkileşime girmemelidir.
5. poşet ele tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
6. Ürünler l0O lük, 200 lük ve 300 lük gibi sayılabilecek ambalajlarda teslim edilmelidir.
7. Kilitli Poşet ölçüleri 8xl2 cmde 70.000 (yetmiş bin) adet 26x36 cm den l0.000(on bin) adet olarak teklif

verilecektir.
8. Poşetler peyder pey teslimatı yapılacaktır.
9. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

59. Eczane Birimi İçin Çanta Poşet Teknik Şartnamesi
l. Polietilen üretilmiş olacak ve çanta poşetler: yarı saydam, esnek, klrılma direnci ve kopma-çekme dayanlml

yüksek olacak, darbelere karşı mukavemeti yüksek olacak.
2. Poşetler en az 250 veya 5O0 adet bulunan koliler halinde ve peyder pey kurumumuza teslim edi]ecektir.

3. Poşetler üzerinde hastanemizin amblemi ve Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eczanesi ve

hastane malıdır satılmaz yazısı olacak bu yaz| en az bir buçuk metre mesafede okuna bilir büyüklüğünde

o]acaktır.
4. Poşetlerin ölçüleri 33x45 cm de 25.000 adet , 30x35cm 50.000 adet olarak teklif Velecektir. Poşetler beyaz

renkli hastanemizin amblemi orijinal renginden olacak, 'Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Hastanesi Eczanesi' yazısı ise kırmızı renkte olacaktır.
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