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Tanlmlaylcl Farma Ye uBB

1 :SMSAB{JN 7000 LITRE

2 GENEL AMAÇU
sM MADDE

3

4 cAM sİttlE MADDESİ 5
LiTREüK

100 LITRE

5 cAM sİtJı,|E MADoEsi 750 ML 1000 NlL

6 PEÇETE 25000 PAKET

7 KIREÇ ÇOZUCU 1 UTREUK 500 LITRE

8 KIREÇ ÇOZUOJ 5 UTREUK 1000 LITRE

9 Toz ToPLA\ıG MAVi MoP 50o ADET

10 TOZ TOPIAnO BEYAZ MOP
sEYAZ

100 ADET

11 ISLAK MOP PASPiS PÜSKÜLÜ
APARATI VE METAL SAPI

250 ADET

12 MixRoFIBER TEMİZüK Buj
nRİ,!EI

2500 ADET

13 3000 ADET
|4AVI

14 MİKRoFiBER TEMi2üK Bzi
SARI

3000 ADET

15 KEsIa oEucı A[fT KUTUSU (
0,5 LITRo

50 ADET i
I

I

16 KEsİcİ DEÜcİ AtEr Klrrusu ( 1

[rRE )
ADET

17 KEsicİ DEÜcİ ALEr KJrUsu ( 5
LnTD

2000 ADET

18 xEsIcI DELİci AlfT KUIUSU (
ı0 uTRE)

5000 ADET

19 KESIı DELicİ A[Er KuTUsU (
20 LnRR

5000 ADET

20 TIBBI ATIK KUTusu 10
LiTREüK

50 ADET

2l TIBBİ ATIK KUTUSU (20 LTLİK) 50 ADET

11 EVSEL ATIK PoşETİ 55X60 cı,l 3000 KG

nBBİ AnK PoşETİ 55X50 cM 50: KG

24 EVSEL ATIK ÇOP POŞErİ SİYAH
m nloot4

3000 KG

TIBBİ AnK @P PoŞErİ 80
x110 cı,l

3000 KG

26 çöP PoŞETİ MAü 80 X110 cM 2000

27 usriK çEK_PAS 45 ÜK ADET I

2a l.AsrİK çEK-PAS 75 ÜK ADET

29 j cAM siı-tlE TAKIMI İ20 ADET

30 : PEDAIJ-I çÖP KovAs(lo 1 00 ADET

Inibaı teıefon i Tel.: 0 (4l4) 344 u u Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğrudarı Temin ilctişim : o (4l4) 3,ı4 4ı 78
İhale ilstişin : 0 (4l4) 344 4t 65_58to

FiYat

8000 uTRE

ÇAMAŞIR SUYU 6000 LITRE

100

KG

300

500

Adr€s: Araştırırıa ve Uygulama Hastanesi o§manbey Kampııs0 ŞANLIURFA
Dotsudan Temin Maiı : doeİudantemin@halran.cdu.tr
lhale Mail Adİesi : satinalma63@hotrnail.com



: LiTRELİK BÜRo İPİ GRİ)

31 PEDALJ-I ÇÖP KoVAsI 10 LiTRE
siYAH

100 ADET

32 PEDALu çÖP KoVAsI20 LiTRE : 100: ADET

33 TIBBI ATIK KONTEYNER 3 ADET

34 ] EVSEL ATll( KoNTEYNER 3 ADET

35 SM SAzuNLUK 500

İÇTEN ÇEKMELİ-IwALEr
KAĞıDr

100 ADET

37 !ÇIEN ÇEKMEÜ TWALET
KAGIDI DISPENSERI

2 ADET

38 DİSPENSER HAVLUPEÇETEÜK 200 ADET j

39 SU HORTUMU 500 METRE

40 ; gFT KoVAu TEMzÜK sETİ ADET

4| : wc MATİK 250 ADET

42 TALAŞ KG]

i TwALEr RRÇASI (KABI iLE
: BİRLİKrE)

10 ADET

44 tAVABo FIRçi5I ADET :

45 j oDA PARRJMÜ 750 Mt 2500 ADET

46 TUVAI-ET KoKu GİDERİCİ
BLoKU

1000 ADET

47 IIEKANIK TEMIZLEME (cIF) 500 KG

48 TwAtfT $ĞIDI 2000 RULo

49 SAPU OTO YİKAMA FIRÇASI 300 ADET

50 TEL FIRÇA 5 ADET

51 ARAP SABUNU 200 KG

s2 75

MErAL TEMİztfYici (
PARLATICI ) otA 750 ML

ADET

54 AYAK PASPASI 5 ADET ]

PLAsrİK çiZME 100 gFr 
i

56 nBBi AnK KIYAFErİ sET
HALiNDE

4 TAl(M

57 ] TıBBİ AnK KUTUSU 50
] LİTREüK

100 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric)i

*Tanlmlaylcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çtktısı teklifile birlikte verilmelidir

Adre§: Araştıİma ve Uygulama Hastanesi o§manbey Kampüsü ŞANLIURiA
Doğİudan Temin Mail : doerudanıemin@harran.edu.tr
İhale Mail Adresi : saıinalma63a,hotrrail.com

inibardefon: Tel.: 0 (414)344 M 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
DoErudan Temin İletişim : 0 (4l4) 344 4l 78
ihale iletişim : 0 (4l4) 344 41 65-5810

ADET

35

100

100

43

10

HALI VE MEFRUŞAT ŞAMPUANI KG

50

55



T.c. HARRAN üxivınsirısi ARAşTIRMA vE UvGULAMA HASTANEsi

rEııizı,irrı KULLANILACAK MALZEMELERix özrı,ı-ix-ırnİ iı,r iı-ciı-i crNrı, ŞARTLAR;

l.Teklif edilen iirünlerin, ıeknik şartname içeriğinde istenen kalite belgeleri olmalıdır. Teknik şartname içeriğinde
istenen kalite belgeleri olmayan numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Kullanılacak temizlik sarf malzeme ve Ekipmanlan, Sağlık Bakan|ığndan onaylı, üretim ve ithalat izııi, TSEK./TSE
belgeli olacak, iirünün veya orijinal ambalaj/etiket tlzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
3.Temizlik malzemesi ve Ekipmanları, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına, sağlık mevzuatına ve ilgili sair
mevzuatta öngörülen standartlara uygun olmalıdlr.
4.Firma, idareye teslim edeceği temizlik sarf malzemelerinin ve ekipmanlarının listesini sunacak, teklifinde,
malzemenin isminin yanına teklif ettiği malzemenin markasını yazrrıahdır, numuneleri orijinal ambalajında
getİrecektir. Kullanrlacak malzemenin numunesi hastane yönetiminin onayına sunulacak olup, hastane yönetiminin
uygun görmesi halinde kabul ediIecektir. Numunesi teslim edilmeyen malzeme değerlendirmeye alınmayacaktır.
S.Temizlik malzemelerinin orijinal etiketi iizerinde; Türkçe yazıyla üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma
ta|imatı, uyarıcı öneriler, imal tarihi, son kullanma tarihi, yogunluk oranı, ph değeri ile ilgi|i bilgiler olmahdır. Bu
bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalaı kabul edilmeyecektir.
Tes|im tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 (İki) yıl olmalıdır..
6.Sözleşme kapsamındaki temizlik malzeme ve ekipmanları kullanıldığ amacın elde edilmesi için uygun kalitede
olacak ve binalarda aşlııma, yıpraırma 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 zaran karşılamakla yükümlüdür.
7. 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 parçasınrn kullanımın
durdurmasını ve yerine hastane yönetimi tarafından yazılı olarak belirtiIecek yeni ürün yada ekipman parçasının yerine
konulmasını isteyebilir.
8. Malzemelerin nakliyesi ve depoya teslimatı firma tarafından mesai saatlerinde yapılacaktır. Yiiklenici malzemeyi
ambara leslim edecek ve malzemenin raf dizilirnini yi.iklenici taıafindan yapılacaktır. Hastane yönetiminin gerekli
gördü$i takdirde getirilen malzemelerin analiz edilmesini isteyebilir. Yaptınlacak her türlü kargo ve analiz ücretini
yüklenici firma öder.
9.Ambalajlar, Sarıayi ve Ticaret Bakanlığı tarafindan 10/412002 tarihli ve 24722 sayiı Resmi Gazetede yayımlanana
80l232lAT Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair
Yönetmelik lle 76/211lAT Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esaslarına Cöre Net Miktar Tespitine Dair
Yönetmeliğe ve Çewe ve Orman Bakanlığı tarafından 30/7 /2004 larih'lj ve 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
l/l/2005 tarihinde yürürlüğe konulan Ambalaj ve Ambalaj Atıklannrn Kontrolü Yönetmeliği'nin ihale tarihi
öncesindeki son güncenlenmiş haline uygun olmak zorundadır.
l0.Tükelicinin Korunması Hakkındaki Kanun' un 4.Maddesine göre "Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma
kılavuzunda ya da reklarn ve ilanlarında yer alan veya saiıcı tarafindan bildirilen veya standardında veya ıeknik
düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykın 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 ayıbı satıcıya bildirmekle ytikümlüdür. Tükeıici
bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında
bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklanna sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiğ bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu öliim velveya
yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazrrıinat
isteme hakkına da sahiptir.
ll. Hastane yönetimine teslim edilen ürünler, hastanedeki kullanım alanlarına gore tükeıim mikan gözönünde
bulunduruIarak, son kullanma tarihi 3 ay kalan ürünler yenisiyle değişim yapılacaktır.
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2. Genel Temizlik Solüsyonu
l. Tüm yıkanabilir ve silinebilir yiizeylerin (masa, dolap, etajer, kapı vb.) temizliğinde kullanılabilmelidir.
2. Temizlik robotlarında ve manuel kuIlanıma uygun olmahdır. Ürün tokik ve zararlı madde içermemeli, yer

cilasına zarar vermemelidir_
3. Ürllntln kullanılan malzeme iizerinde aşındıncı ve matlaştıncı etkisi olmamalıdır. Dıırulamadan temizleme

özelliği olmalıdır.
4. Ürilntln cilt, göz ve solunurn yollanna irritan etkisi olmamalıür
5. Ürtln renkli ve berrak görüntimlü temizleme özelliği yükselq içeriğinde yağ sökücü su sertliğini giderici,

parlaklık verici ve koruyucu bulunmalı,
6. Parftim içermeli uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
7. Türkçe ürün bilgi formu olmalıdır.
8. Anyonik aktif madde o/o:6,i-7,5 Min. 80% oranında doğada parçalanabilir olmalıdır. §oniyonik aktif madde

miktan en az o/ol veya toplam aktif madde en azo/ol olmalıdır.)
9. pH (direkt): 5-{ Etkin temidik için uygun aralık olmalıdır. Nötral pH' da suyla kolayca karışmahdır.
l0. Ambalaj HDPE' den imal edilmiş, 5-10 Lt lik bidonlarda olmalıdır.
l l. 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 tSO 900l, ISO t400l, OHSAS l800l ve Çewe bakanlığndan ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
l 5. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifıne göre hazırlanmış l6 maddelik Üriln Güvenlik Bilgi Formu

olmalıdır.
l6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacalctır.

1

l.Sıvı El Sıbunu
l. Ürün hoş kokulu ve kolayca durulanabilir olmalıdır kullanımında ve kulIanım 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. İçeriğnde bulunacak gliserin doğal nemlendirici ile cilde

yumuşaklık vermelidir.
4. Yıkama sıvı olarak etkili aktif kombinasyonu olmalı, içeriğndeki yilzey aktif maddeler biyolojik olarak

parçalanabilmelidir.
5, Anyonik aktif madde %:5-8 etkili aktif kombinasyonu bulunmalıdır.
6. pH(direkt): 5-6 cilt pH'ına uygun olmalıdır. Gliserin % 1-3 olmalıdır.
7. Koruyucu madde: içermeti; Ürünün mikobiyolojik test raporu (cfi-r/g, limit <300) olmalıdır.
8. Dispensırlardan akış için uygun olmalıdır.
9. Üretici firma TSE lSO 9001, lSO l400l, OHSAS l800l ve Çewe bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmahdır.
l0. Üriinün Avnıpa Konseyi 99/45lEC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu

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

olmalıdır.
l2. Kullanıcının uygunluk onayı olmadığında alınmayacaktır.
l3. Üriiürılerin depolanmasından kullanılmasına kadar geçen süıede belirlenebilecek her ttirlü bozulma karşısında

firma ürünü aynısı ile değiştirmeyi kabul etınelidir.
14. Numune üzerinden değerlendirme yapılacailır.



3.Çamaşır suyu
l. Çamaşır suyu TS 5682 SınıF2' ye uygun olacaktır
2. Aktif klor miktaıı en azo/o 5 olmalıdır. Aktif madde; Sodlum Hipoklorit % 4-6 olmalıdır.
3. Temidik ve dezenfektanda kullanıldığnda maksimum etki sağlamalıdır.
4. Çamaşır makinesi ve temizlikte kullanılabilir olmalıdır.
5. Kokusu rahasız edici olmamalı, toksik ve alerjen madde içermemelidir.
6. pH( direh) : l0-14 aralığnda olmalıdlr.
7. Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyancı bilgiler bulunmahdır.
8. Bidon HDPE' den imal edilmiş olmalı, 5 lt'lik bidonlarda olmalıdır.
9. Üretici Firmanın Üçlü SorumIuluk Belgesi (insan, çevre ve güvenlik) mevcut olmalıdır.
lO. Üretici firma TSE ISO 9001,ISO l400l, OHSAS l800l ve Çewe bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
l l. Avrupa Konseyi 99l45tEC direktifinin son haline göre hazrlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu

olmalıdır.
l 2. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

4.Camsil Temiz|eyici (5lt/lik)(625 It, l25 adet)
l. 5 ltllik ürün orjinal ambalajında ve kapağında emniyet pimi oImalıdır.
2. Her türlü cam, ayn4 fayans, ocak, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yiizeyleri iz bırakmadan

temizler olacaktır.
3. Bileşiminde; aniyonik yüzey aktifmadde, alkol karışımı ve parfrim olacaktır. Bileşimde boya kullanılacak ise

yiizeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
4. Cam temizleme maddesinin temizleyici, kullanım esnasında cildi lahriş etıneyecek ve hoş kokulu olacaktır.
5. Cam temizleme maddesinin 20 (yirmi) "C'de yoğunluğu 1.00 (+0,05)grlcm3 olacaktır.
6, pH değeri 7,5_9 aralığnda olmalıdır. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal imi olmalıdır.
7. Cam temizleme maddesinin akiif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80'in i|zerinde olacaktır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5. Cansil Temideyici (750mUlik)(375 lt, 500 adet)
l. 750 ml. veya l Lt 'lik özel ambalajında olmalı, hazr özel püskürtme aparatı olmalıdır.
2. Her türlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televizfon ve diğer suya dayanıklı sert yiizeyleri iz bırakmadan

temizler olacaklır.
3. Bileşiminde; aniyonik yiizey aktif madde, alkol karışımı ve parfriın olacaktır. Bileşimde boya kullanılacak ise

ytizeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
4. Cam temizleme maddesi temizleyici, kullanım esnasında cildi tahriş 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 arahğnda olmalıdır. Sağlık Bakanlığ ilıetim veya iüal izııi olmalıdır.
7. Cam temizleme maddesinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80'in iizerinde olacaktır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

6. Dispanser Havlu (Peçete)
l. %l00 selülozdan imal edilmiş o|malıdır.

Emici özelliği yiikek olacaktır.

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

Orijinal ambalajınd4 her kolide l2 paket, herbir pakette 200 +5 yaprak olmalı (bir paket dispensır havlu
ağırlık min. 390 gr. olmalıdır.)

3. Eni 24cm +2, boyu 25cm +2 olacaktır.
4. Her haıekete tek bir havlu yapra$ almayı sağlayan dispansere uyumlu olmalıdır.
5. Hastanemizde kullanılmakta olan dispensır ile uyumlu olanı değerlendirilecektir.
6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

3
lN

7. Kireç sökücü(çözücüXl ıt'ıik) ;;l!
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1. Sudaki kireç iyonlarının metal ve diğer yüzeylerde, kirğç tabakasının oluştuğu alanlarda, kireç ve kirin
giderilmesinde kullanılabilir oImalıür.

2. Total Asidite, -%oNazO, pH: 8,2: l1-13,5 Kireç çöziicü madde içermelidir.
3, Parfiim içermemeli, koku bırakmamalıdır. Toplam asit miktan >%30 olmalı.
4. tlDPE' den imal edilmiş, l Lt'lik ambalajlaıda olmalıdır.
5. Ürün endüstriyel PE bidon olmalıdır.
6. Kapakta emniyet pimi olmaIıdır.
7. Görünüm renksiz, berrak sıvı olmahdır.
8. Üretici firma TSE ISO 900l, ISO 1400l, OHSAS l800l ve Çewe bakanlığndan ÇED Raporu veya GSM

belgelerine süip olmalıdır.
9. Avn:pa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre haarlanmış I6 maddelik Üriin Güvenlik BiIgi Formu

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

E. Kirç sökücü(çözicü) (5 it'lik)
l. Sudaki kireç iyonlannın metal ve diğer yilzeylerde, kireç tabakasının oluştuğu alanlarda, kireç ve kirin

giderilmesinde kullanılabiIir olmalıdır.
2. Total Asidite, -oloNro, pH: 8,2: l1_13,5 Kirç çözücü madde içermelidir.
3, Parftim içermemeli, koku bırakmamalıdır. Toplam asit miktan >%30 olmalı.
4. HDPE' den imal edilmiş, 5 Lt'tik ambalajlarda olmahdır.
5. Üriin endüstriyel PE bidon olmalıdır.
6. Kapakta emniyet pimi olmalıdır.
7. Görünüm renksiz, berrak sıvı olmalıdır.
8. Üretici firma TSE ISO 9001,ISO l4o0l, OHSAS l800l ve Çewe bakanlığından ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olmalıdır.
9. Awupa Konseyi 99l45/EC direktifinin son haline göre hazrlanmış 16 maddelik Ürtln Güvenlik Bilgi Formu

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

9. Toz toplayıcı (Mavi Mop)
l. Üriin 50 cm uzunluğunda,l5-20 cm eninde olmalıdır.
2. Üriin %l0O pamuklu ipten imaI ediImiş olmalıdır.
3. Ürünün kenarlan çift biyeli ve çift dikişli olmalıdır.
4. Kuru mop aparat takılacak şekilde olmalıdır.
5. 90 derecelik suda yıkandığında ürtinün evsafı ve rengi bozulmamalıdır.
6. Kolay takıIabilmesi için cepli olmalıdır.
7. Renkleri mavi olacak şekilde ayarlanmalıdır.
8. Pamuklu özel iplikten üretilen püsktilleı bez iizerine kilit dikiş sistemi ile dokunmuş olmalıdır.
9. Urün kir tutmayan keten kumaştan dikilmiş olmalıdır.
l0. Paspas püskülü aparatının sapı aliminyum,uzunluğu 130 cm olmalıdır.
l l. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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l0.Toz toplayıcı (Beyaz Mop)
l. Üriin 50 cm uzunluğunda,l5_20 cm eninde olmalıdır.
2. Ürün %l00 pamülu ipten imal edilmiş olmaIıdır.
3. Ürünün kenarlan 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 takıIabilmesi için cepli olmalıdır.
7. Renkleri beyaz olacak şekilde ayarlanmalıdır.
8. Pamuklu özel iplikten üretilen püküller, bez tizerine kilit dikiş sistemi ile dokunmuş olmalıdır.
9. Üriin kir tutmayan keten kumaştan dikilmiş olmalıdır.
l0. Paspas püskülü aparatının sapı aliminyum,uzunluğu l30 cm olmahdır.
l l. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

l l. I§lak Mop (Paspas Püskülü) Apırıtı ve Metal Sıpı
l. Pa§pas püskülü aparatı plastik olmalıdır.
2. Paspas püskülü aparatı çift kovalı pıes arabada paspas yapmak için kullanılacaktır.
3. TsE sıandart|anna uygun olmalıdır.
4. Paspas püsküIü aparctının iizerinde sapınl tuünak için delikli kelepçesi olmalıdır.
5. Paspa§ püskülüniin üzefinde sapı aparata futturan pla§tik vida olmalıdır.
6. Paspas püskülü aparatının sapı aliminlrım,uzunluğu l30 cm olmalıdır.
7. Sapın aparatını futmak için uç kısmında delik olmalıdır.
E. Üriin %ü00 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
9. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaliır.

l2. Temidik Bczi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (Kırmıa)
l. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktır. Mikofiber %70 polyester %30 polyamide

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

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

göre değişiklik yapabilecektir.
6. Bez kalınIığı min.1,2 mm, min.l60 grlm2 olmalıdır. Bez tDerinde orijinal etiketi bulunmalıdır
7. TSE standartlanna uygun olmalıdır
8. Ürünün emici özelliği yükek olmalı,kolay sıkıIabilmelidir.
9. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır,

l3. Temidik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (Mavi)
1. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri banndırmayan özellikte olacaktır. Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide

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

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

değişiklik yapabilecektir.
6. Bez kalınlığ min.1,2 mm, min.l60 grlm' olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır
7. TSE slandartlanna uygun olmalıdır
8. Ürünün emici özelliği yüksek otmah,kolay sıkılabilmelidir.
9. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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14. Temizlik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (SarD
1. Temizlik bezi leke lutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktır. Mikofiber 7o70 polyester %30 polyamide

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

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

değişiklik yapabilecektir.
6. Bez kalınlığr min.1,2 mm, min.l60 grlm' olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır
7. TSE standartlarına uygun olmalıdır
8. Urünün emici özelliğ yükek olmalı,kolay sılılabilmelidir.
9. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

t5. Kesici Delici Alet Kutusu (0,5 lt)
[. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak iizere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plasıik polipropilen maddesinden olacailır.
3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacakır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağr kesinlikle kilitli olacakır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağl iizeıinde kilitli bir küçiik kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun taşınmasrnı kolaylaştırmak için kapağın iki tarafinda kendinden futamaçlan olacaktır
E. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacakır.
9. İç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tımak olmalıdır.
l0. Tıbbi ahk kutusunun üst kapağında Ve gövde yiıZeyinde ııbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdlr.
l l. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

l7. Kesici Delici Alet Kutusu (5 lt)
Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan o[uşmalıdır.
MaIzeme plastik olacak ve kul!anılan plastik polipropilen maddesinden olacaklır.
T!bbi atık kutusu delinmeye, yınılmay4 kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.
Tıbbi atık kutusunun kapak rengi krrmızı, gövde rengi san olacaktır.
Tıbbi atık kutusımun kapağı kesinlikle kilitli olaçalılır.
Tıbbi atık kutusunun kapağı iizerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
Tıbbi atık kutusunun taşlnmaslnl kolayİaştırmak için kapağın iki tarafinda kendinden tutamaçlan olacaklır
İç kapak kapatıldığında kesintikle açılmayacaktır.
İç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfeke olmuş ai€tle.in çıkanılabileceğ tırnak olmalıdır.
Tıbbi atık kufusunun üst kapağında ve gövde yiizeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.
Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olara& kolilerde bulunmalıdır.
Değerlendirmeler numune i.izerinden yapılacaktır.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
,l.

E.
9.
l0
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16. Kesici Delici Alel Kutusu (l lt)
1. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak oImak iizere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme p|astik olacak ve kullanıIan plastik polipropi|en maddesinden olacai r.
3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirınez ve sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi ahk kufusunun kapalt rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atlk kufusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi ank kutusunun kapağı iizerinde kilitli bir kilçük kapak düa olacaktır.
7. Ttbbi atık kutusunun taşınmasını kolaylaşormak için kapağın iki tarafinda kendinden futamaçlan olacaktır.
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. İç kapakla iğneleri, bisturi uçlannın ve diğer enfekte o|muş alellerin çtkanllabi|eceğ tırnak olmalıdır.
l0. Tıbbi a0k kutusunun üst kapağında ve gövde ytlzeyinde tlbbi atık (Ut(A) sembolü olarak bulunma|ıdır.
l l. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacalıtır.
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lt. Kesici Delici Alet Kutu§u (10 ıt )
l. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacakiır.
3. Tıbbi atık kufusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi krrmra, gövde rengi san olacaktır.
5. Tıbbi atık kufusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi attk kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun t§ınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden futamaçlan olacaktır.
E. İç kapak kapatıldığnda kesinlikle açılrnayacaliır.
9. iç kapakta iğneleri, bisturi uçlaının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tımak olmahdır.
l0. Tıbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yüz€yinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.
l l. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olaıak kolilerde bulunmalıdır.
l2. Değerlendirmeler numune tizelinden yapılacaktır.

l9. Kesici Delici Aleı Kutu§u (20 lt )
l. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve ku|lanılan plastik Polipropi|en maddesinden olacaktır.
3. Tlbbi atık kufusu delinmeye, yırtılmaya, krrılmaya dayaruklı, su geçirmez ve sızdırmaz oIacaktır.
4. Tıbbi atık kufusunun kapak rengi kırnzı, gövde rengi sarı olacaktıı.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi aıık kutusunun kapağı tizerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun taşınmasını kolaylŞırmak için kapağ,ın iki taıafında kendinden futamaçlan olacaktür.
E. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacailır.
9. İç kapakla iğneIeri, bisturi uçlarının ve diğer enfeile olmuş aletlerln çıkanılabileceği tımak olmalıdıı.
l0. Tıbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yiizeyinde tıbbi aık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.
I l. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

20. Tıbbi Atık Kovası Plas.(l0 lt )
l. Delinmeye, yırtılmay4 kırılmaya ve patlamaya dayanıkh,su geçirmez ve süzdırmaz özellikte oolmalıdır
2. Kapağına ve gövdesine yıkamayla çıkmayacak şekilde siyah renkli 'Uluslararası Biyoteh]ike' amblemi ve

siyah renkli ,DiKKAT! TIBBi AT|K'ibaresi oImalıdır.
3. Kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı, PP Co-Polimer, anti-statik maddeden imal edilmiş olup,

oİtam sıcaklığünda deforme olmamalı.
4. Ust kapak oynar başh kilitli tlmak sistemli olmalıdr.
5. Üst kapak ayak pedalıyla açılmalıdır.
6. Kutu ilzerinde 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 krsmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırlılmayacak şekilde olmalıür.
l0. Çöp kovasıntn 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, kınlmaya ve patlamaya dayanıklı,su geçirmez ve sızdırmaz özellikte olmalıdır
2. Kapağına ve gövdesine yıkamayla çıkmayacak şekilde siyah renkli 'Uluslararası Biyotehlike' amblemi ve

siyah renkli 'DiKKAT! TlBBi ATIK'ibaresi olmalıdır.
3. Kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı, PP Co-Polimer, anti-statik maddeden imal edilmiş olup,

ortam sıcaklığında deforme olmamalı.
Üst kapak oynar başlı kililli tımak sistemli oImalıdır.
Üst kapak ayak pedalıyla açıImalıdır.
Kutu üzerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan tutma aparatı bulunmalı.
Kutunun rengi uluslararas! standarda uygun olmalıdır. Kova rengi turuncu olmalıdır
Tıbbi atık kovası 3 parçadan oluşmalıdır.(l kov4l alt kapah l üst kapak)

4.
5.

6.
7.
E.

9.
l0.
ll.

Çöp kovasının ağız hsmı kesici olmayacak ve poşet geçirildğnde yırtıl
Çöp kovasının açılmastn sağlayan sistem metal olmalıdır, ayak pedal kı

olmalıdır.
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Değer!end irme!er numune üzerinden yapılacaktır.

mayacak şelilde
smı ise polietilen olmalı
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22, Çöp Poşeti (Rulo) (55 x 60 cm [Ev§el Atık Poşeti)
l. Çöp torbas! taşımaya kaşı dayanıklt olmalıdır.
2. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
3. Ürtlntln veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olrnaltdtr. Et kalınlığ en az 60 mikon olmahdıı.
4. Ebatlan yaklaşık 55 x 60 cm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet oImahdır.
5. Atıkların toplanması, biriktirilınesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli büyüklüklerdeki polietilenden şişirme ile film çekme

yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.
6. Üzerinde 'EVSEL ATlK'ibaresi her iki ytlzde de yazılmış olmalıdır.
7. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacalİır.

23. Çöp Poşeti (Rulo) (55 ı 60 cm XTıbbi ıtık poşeti)
l. orta yoğunlukta polietilen hamnaddeden szdırmaz, çift taban dikişli ve köriikiiz olafak İretilmiş; çift kat kalıntığı t00

mikron olan, en az l0 kilogram kaldırma kapasitesi olmalıdır.
2. Çöp torbas! sızdırmaz olmalı, kolay yınılmamalıdır.
3. Üzeıinde göriılebilecek büyüklükte ve her iki yiizünde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT

TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmla renkli plastik torbalar olacaktır.
4. Üriirıiin veya orijinal ambalaj/etiket ilzerindc işaret ve numarası basılı olmalıdır.
5. Ebadarı yaklaşık 55 x 60 cm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet olİİıalıdır.
6. Atıklann toplanması, biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli büyllklilklerdeki polietilenden şişirme ile film çekme

yöntemi ile üretilmiş olma|ıdlr.
7. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacaktır.

24. Çöp Poşeti (80 x ll0 cm) (Evsel ıtık siyah çöp poşeti )
l. Yaklaşık 80 mikon kalınlığında ve 90 litre hacimli olmalıdır.
2. Orijinal, yüksek yoğunluh polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaa- çift taban dikişli özelliği

olmalıdır.
3. Yaklaşık 80 x l l0 cm boyutlannda, siyü renlce olmalıdır.Pakeıler rulo şeklinde olacak dökme paketler kabul

edilmeyecektir..
4. Çöp torbaları; yırhlmaya, delinmeye, patlamaya Ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.
5. Üzerinde 'EVSEL ATlK'ibaresi her iki yilzde de yazıImış olmalıdır
6. Değerlendirmeler numune ilzerinden yapılacaktır.

25. Çöp Poşeti (80 x ll0 cm) (nbbi atık çöp poşeti )
l. orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve köriıksüz ola[ak iırğtilmiş; çift kaı kalınlığı l00

mikon olan, en az l0 kilogram kaldırma kapasit€si olmalıdır.
2. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırilmamalıdır.
3. Üzerinde görülebilecek büyiiklükte ve her iki yüztınde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ile "DiKKAT

TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmız renkli plastik torbalar olacaktır.
4. Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket iizerinde işaıet ve numarası basılı olmahdır.
5. Ebatlan yaklaşık 80 x l l0 cm olmalıdır. Bir rutoda 20 adet olmalıdır.
6. At ların toplanması, biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli büyilklükIerdeki polietilenden şişirme ile filrn çekme

yöntemi ile üretilmiş oımalıdr.
7. Değerlendirmeler numune i.izerinden yapılacaktır.

26. Çöp Poşeti (Rulo) ( 8ül t0 cm ) (mryl )
l. Çöp torbası taştmaya kaşı dayanıklı olmalıdır. Szdırmaz olmalı, kolay yırtılmamahdır.
2. Ürııni.ın veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olİnahdlr. Ebatlan yaklaşık tOxl l0 cm olmalıdır
3. İnce Mavi renkte ve 20'li paketlerde olmalıdır.
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2?.Ç€kçek Yer paspısı
l. Sapı sert gürgenden yapılmrş olmadır.
2. Çekçek sap uzunluğu l lGt5 cm olmalıdır.
3. Lastik kısmı 45+5 genişliğnde olmalıdır.
4. Kullanılan malzemeler çeweye ve sağlığa zaıaı vermemelidir.
5. Değer!€ndirmeleI numune üzerinden yapılaçaktır.

2t.Çekçek Yer paspısı
l. Sapı sen gürgenden yapılmış olmadır.
2. Çekçek sap uzunluğu l lGü5 cm olmalıdır.
3. La«ik kısmı 75+5 genişliğinde olmalıdır.
4. Kullanılan malzemeler çevıeye ve sağlığa zarar vermemelidir.
5. Değeİ|endirmeler numune İizerinden yapılacaktıı.

29.Dış Cım §ilme Talioml ve Apırıtı
l. Cam çekçek paslanmaz metal olmalıdır. Peluşu içinde olmalıdır.
2. Ürünün ağzına cam silme lastiği yerleştirilmelidif. Üriin{in ağı bu nedenle kıskaçlı olmalıdır.
3. Cam çekçek 45 cm eballarından birinden olmah, ihtiyaca binaen temin edilmelidir.
4. Cam çekçek apaıaü camda iz bırakmamalıdır.
5. cam çekçek apafatının ucundaki lastik değiştirilebilir özellikte olabilmelidir. Aylık lastik mikıarı 20 metre yıtlık mikar

200 metfe olacaııır.
6. Cam sil lastiği camda iz bırakmamalı ve kaliteli olmalıdır.
7. Camsil takımı; cam çkeceğ,cam jilet ve peluştan oluşmalıdır.
8. Numune üzerinden değertendirme yapılacaktır.

aC.T$üt€.+ı§(§ı{G.{"l& t ı şl_'tl. Maşrapa dayanıklı plasikten imdl edilmiş o|malıdır.
2. Maşrapalar 1.5 (bir buçuk) litıelik olmalıdır.
3. Uzerinde birim ölçiisü bulunmalıdır.
4. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacalİır,

3l.Pcdıllı Çöp Kovssı (l0 lt lih bEro tipi )
l. Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıklı s€rt plastikten inıal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp kova rengi gri olmalı
3. Kırılgan olmayan özellike taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı, İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
J. Çöp kovastnın ağız kısmı kesici oImayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olrnalıdır
6. Kolay yıkanabilir olmalıdır.
7. Numune iizerinden değerlendirme yapllacaıİır.

32. Pedıllı Çöp Kovası (l0 lt lik)
l. Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp kova rengi siyah renke olma!ı, üzerinde yıkama ile çtkmayan koya iizerine işlenmiş, Evsel Atık
3. Kırılgan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır o|malı. İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
5. Çöp kovasının ağız krsmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde ymılmayacak şekilde olmalıdır.
6. Kolay yıkanabilir olmahdır.
7. Numune iDerinden değerlendirme yapllacaıİlr.

ibaresi olacak,

33. Pedalh Çöp Kova§ı (20 lt lik)
Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıklı sert plastiIden imal edilmiş olmalıdır.
Çöp kova rengi siyah renkte olma|l, üzerinde yıkama ile çlkmayan kova iizerine işıenmiş, Evsel Atık ibaresi olacak,
Ktrılgan olmayan özellilde 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 geçirildiğinde yrtılmayacak şekilde olmalıdır
Kolay yıkanabilir olmalıdır.
Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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34. Tıbbi Atık Konteyneri
l. Yiiksek yoğunluklu poliiiretan plastikten imal edilmiş olmalı, Turuncu renk|i olmalıdır.
2. 360 derece dönebilen 2'si fıenli 2'si fıensiz 4 adet teker il€ hareket etmeli.
3. Araba kenarlannda iki adet tu§na kulpu buiunmalıdır
4. keskin kenarları olmamalı
5. Ytiklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalı
6. En az 650 litre kapasitede olmalıdır.
7. Taşıma yükü en az 300kg olmalıdır.
E. 2 yıl garantili olmalıdır.(işçilik,üIetim ve fabrikasyon halalanna kaışD
9. Üzerinde siyah renkli "Dikkıt! Tıbbi Atık" yaası ile "IJ|uslırırısı Biyotehlike" amblemi olınalı
l0. Numuneler denenerek iiri.|nlerin uygrmluğuna karar verileceiiir

35. Evsel Atık Konteyneri
1. Yüksek yoğunluklu poliüretan plastikten imal edilmiş olmalı, Renk hastane yönetimi tarafindan belirlenecekir
2. 360 derece dönebilen 2'si fıenli 2'si frensiz 4 adet teker ile hareket etmeli.
3. Aıaba kenarlannda iki adet tuüna kulpu bulunmalıdır.
4. Keskin kenarları olmamalı
5. YiikIenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalı
6. En az 650 litre kapasitede olmalıdıI.
7. Taşıma yükü en az 300kg olmalıdır.
E. 2 yıl garantili olınalıdır.(işililqllretim ve fürikasyon hatalanna karşı)
9. Üzerinde siyah renkli "Evs€t Atık" yazsı ve amblemi olmalı
l0. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecelİir

36.Sıvı Sabunluk
l. Sıvı sabunluk 7x 8x l2 cm ebadında olmalıdır.
2. Sıvı sabunluk şeffafsert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır
3. Sıu sabunluk iizerinde plastik kapağı olmalıdır.
4. Sıvı sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilt olmalıdır
5. Sabunluk en az 500 gram sıvı sabun almalıdıı
6. Sabunluğun basma butonu olmalı ve sabunu sızdırmamalıdr.
7. Numune üzerindendeğerlendirmeyapılacaktıı.

7. İçten Çekmeli Tuvılet Kığrdıı
l. Çift kadı, %l00 selüloz olmahdır.
2. Suda kolayca eriyebilmelidir.
3. Yaprak Boyu:2l cm, Yaprak Eni : l3,5 cm. (+2mm.), Rulo Boyu: min

Çıpı :20-2l cm. oInahdır,
4. Numuneilzerindendeğerlendirmeyapılacaliıı.

l80 m, Rulo Ağırlığı : 960 gr. (+20 gr.), Dış Rulo

3E. İçten Çekmeli Tuvılet Kığıdt Dispen§eri:
l. Ürün ölçüleri: l70 x 260 x 260 mm. olmahdır.
2. Şeffafkapalı hazrıesi olmalıdır.
3. Dayanıklt plastikten iiüretilmelidiİ.
4. Kaliteli ve uzun ömiirlü olmaltdır.
5. ABS gövde kilit tertibatlı olmahdır.

(Önceki madde de bahsedilen İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdına Uygun Olmalıdır.)

39. Dispenser Hıvlu Peçetelik
l. Dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Duvara monte edilebilir olmalıdır.
3. Z katlı kağtt havluya uygun şeki|de kapalı olmalıdır
4. Tek çekimde ele bir peçete gelmelidir.
5. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacakİır.
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40.sulama Hortumu
1. Sağlam olmalıdır.
2. İçi örgülü ip|i olmalıdır
3. Değeılendirmeler numune üzerinden yapılacaiiır.

41. Temizlik Kıt Arıbgsı
l. Ölçüler eİ/ boy/yiikselik l40+62.120 olmaIıdır
2. tOOmm fTenli tekerlek,l00 mm frensiz tekerlek iki adet olmalıdır
3. 4 adet sarı, kırmzı, mavi , yeşil renklerde l0 litre kova olmahdır.
4. l20 litre hacim, naylon branda , mop, faıaş,süpilrge, askı taşıma özelliği olmah
5. Kilitli dolap kapılan olmalı
6. Kirli mop torbası,kapaklı mop kufusu ölçüler enlboy/yüksoklik 54*27ı27 olmalldır.
7. Ağtr çöpler ve sıvı atıklar için destek olbilecek mukavemette olmaiıd|r.
8. Tamamı plastik, kopolimeİ mikop futmayan malzemeden iiİetilmiş olmalıdlr.
9. 70 er lilre 2 ayrı böliiim askl taşlma özelliği olmalıdır.
l0. Koya ölçüleri 75*45*7E ağırlığı l9 kg
ll. Boyut 90ı45ı80 olnalıdır.
l2. Sıkma presi kırılmaması için sıkma presinde kullanılan dişlilerin polyemid malzemeden basılmrş olmalıdır.
13. Her kat arabast için 4 (döIt) adet yedek sıkma presi aparatı verilecektir.
l4. Değeılendirmeler numune iizerinden yapılacaktır.

42.WC Matik
l. Plastillenolmalıdır.
2. Ses çıkarmama|ıdır,
3. Alafurka tuvalete uygun ve kolay takılabilrnelidir.
4. Beyaz renkli olmalı
5. Koku ve haşere gelmesini engellemeli
6. standart ölçğde olmalıdır
7. Değerlendirmeler numune tlzerinden yapılacaİtır.

44. WC Fırçası (muhafazah )
l. Plastik hammaddeden üreti|miş, orlinal ambalajında olacaktır.
2. Muhafazalı olacaktır. Kıllar dışa doğru olmayan yuvarlak sanmlı olmalıdır
3. Ürtin min. l0 cm çapında ve min.30 cın yiiksekliğinde olacaktır.
4. Değerlendirmeler numune iizeıinden yapılaca}iır.

45. Lavabo Fırçası
l. Gövde ve sapı sert plastil(en olmalldır.
2. Gövdesi oval, sapı }.rıvarIak olmalıdır. Lavabo firçası orijinal ambalajında olacaktır.
3. Gövde uzunluğu l0 crrı, sap uzunluğu 20 cm aşmamalıdır.
4. Fırçanın kılları plastik mamulden olmalı, çabü deforme olmamalıdır. Kimyasallaıa karşı dirençli olmahdır
5. Değerlendirme|er numune üzerinden yapılacaktır.

46.0dı Parfiimü
l. Odalar ve kapalı mekAnlan kokulaıından anndırarak ferahlık verecek özellild€ olacaktır.
2. parfiimün kokusu hoş, ferahlatıcü olmalıür.
3. Kişiyi rahatsız eden kokulaı içermemelidir.
4. Içerdiği kimyasal ve diğer bileşimler insan ve çevre sağhğna zarar vermemelidiı.
5. 750ml lik kuıularda sıkma başlıklı olmahdır.
6. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır

e.^"2eJ
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43. Talaş
l. Tıbbi atık odasında kullanıma uygun olınalı
2. Çam talaşt olmalı,toz talaş olmamalı parça ıalaş olmalıdır.
3. Depolanabilir özellilde olmalıdır.
4. Beklediği onamda haşerelerle inokule olup sterilizasyonu bozacağından yeni hazırlanmış olmalıdır.
5. ortalama 20-30kg çuvallaıda olmalı, çuvallann ağzl kapatılmalıdır.
6. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacahır.



47.Koku giderici blok (Wc için )
1. Ürün yuvarlak şekilde ve blok halinde olacaktır.
2. lfuistalize görünümde olacaktır.
3. plastik askısı ile birlikte olacaktır.
4. Aktif maddesi paradiklorobenzen olacaktır.
5. Hoş kokulaıda parfiim içerecek o[up, min. 60 gram olmalıdır.
6. Ürun çeşitli kokularda parffim içerecek olup, tuvalette bulunan kötü kokulan gidermelidir.
7. Ürün karton kolilere ambalajlanabilir olmalıdır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

48.Sıvı Ovma Deterjanı
l. Krem temizleyici özelliğ olmalıdır.
2. 4/o5 anyonik aktif madde, noniyonik madde, sabun koruyucu olmahür.
3. İnatçı lekelerde etkin temizlik sağlamalıdır. Krem temideyici özelliğ olmalıdır. Çizneden temizleme özelliği

olmalıdır.
4. Emaye, plastik, boyalı yiizeyler, seramik, porselen ve kom gibi ytizeylere kolaylıkla uygulanabilınelidir.
5. Ürün zarartı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, initan etki gOstermemelidir.
6. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
7. Ph değeri yaklşık:l0-1 1,5 arasrnda olmalıdır.
8. Yoğunluğu yaklaşık ğcc:1,2G-1,44 arasında olmalıdır.
9. 500 veya 750 ml hacimli orjinal kaplarda olmalıdır.
l0. Üruntln üzerinde kullanma talimatı olmalıdır.
l l. Numune tizerinden değerlendirme yapılacaktır.

49.Tuvalet kAğıdı
l. Çift katlı %l00 selüIozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Yaprak ölçüleri en az lOcm. x l2cm. (+0,5 cm) Olmalıdır.
3. Rulo uzunluğu min.22 metre olmalıdır.
4. Beyal parfiimsiiz ve sağl ığa zarar|ı maddeler içermeme|idir.
5. Su emiciliği yüksek olmalıdır. Yaprak perfore yerinden kolay kopmahdır.
6. Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
7. 24 lük paketler halinde olmalı, 24 lük paket ağlrlığr min.l500 gr. olmalıdır
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacailır.

50.sepıı Fırçı (oto fırçısD
l. Plastik sert kıldan imal edilmiş olmalıdır.
2. Fırça 2Ollik olmalıdır.
3. Fırçanın sapı giirgenden imal edilmiş olmalı, uzunluğu l20cm olmalıdır.
4. Fırça gürgen sapa vidalanma özelliğinde olmalıdır.sapta vidalanma özelliğinde olmalıdır
5. Numuneiizerindendeğerlendirmeyapılacaktır.

51, Bıhçe Temizliği İçin sert kılh Fırçı,
l. Sen kıllı fırçalar l0 adet 60 cm ,Sadet 50 cm, 5 adet ise 40 cm ebatta olmalıdır..
2. Bahçe ftrçası sen kıllı olmalı krnlmaya karşı dayanaklı olmalıdır.
3. Gövde plastik veya ahşap gövdeli o[malıdır.
4. Fırça §ayısı kadar metal sapı ile beraber teslim edilecek ve sapın bağlantıh kısmı sağlam kolay kopmayan ve
5. kırılmayan vidalı olacal«ır.
6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

52. Arıp §ıbünü
l. Potasyumiçermelidir.
2. Soğuk suda çabuk çözülebilmelidir.
3. Ele ve cilde zarar vermemelidir.
4. Kokusu hoş olmah, kullanrcıyı ve ortamda bulunanlan rahatsız etmeyecek şelİiHd bknalıdır.
5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır
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53: Hılı Yıkıma Şampuını
l . Ürün çok köpüren yüzey aktif madde içermelidir.
2. Ürün homojen kuru köpük olmalıdır.
3. Ürtlntln Ph değeri: Nötral olmalı.(67),
4. Çok kısa süede kurumalıdır.
5. Her türlü halı koltuk vb. tekstil temizliğnde kullanıIabilir olmahdır.
6. Bol köpüklü ve etkili temizleme özelliğ olmalıdır.Tekstil llzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
7. Ürün tekstili ağartmamalıdır.
8. Lekelere karşı güçlü ve etkili olmalıdır.
9. Etkili temizlik özelliği olmalı ve döşemelerde parlaklık sağlamalıdır.
l0. Numune iizerinden değerlendirme yapılacaktır

54. A§ınsör için çelik pırlatıcı
l. Oksitlenmeyiönlemelidir.
2. Birikmiş tozlan yok etmeli, Gresin yapışmasını önlemelidir.
3. Gıda işletmelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Paslanmaz çelik ve kom temideyici, hammaddesi safvc yiyecekle endirek irtibata geçen alanlann temizlenmesinde

kullanılmalıdır.
5. Paslanmaz çeIik, krom, alllminyum, cilalı ve giimiiş kapıara tel fiİça ile yaptlan cilalı yüzeyler için öze| İiretilmiş bir iirün

oImalıdır.
6. Parmak izlerini, lekeleıi ve her ttirlü kiri yiizeyi çizneden temizlemeli, kullanıldığı yiizeyde bir koruma tabakası

oluşturmalıdır.
7. Sprey halinde olmalıdır ve 750 ml ambalajlarda olmalıdır.
t. Numuneiizerindendeğerlendirmeyapılacaktır

55. Kıvırcık Pıspas
l. Kıvırcık Paspas l6mm ka|ınlığında dayanıklılığıı koruyucu kalın lifli yapıda olmalı l.derece yoğun trafik

paspası dış ve iç mekanda kullarılmaya uygun olmalıdır.
2. Kolay temizlenebilir ve uzun ömürlü olmasılıdır aynca özel dokusu sayesinde ayak ile gelen toz ve kiri alımalı

esnek dokuya süip plmalıdır.
3, Rulo Ebaılan :1,22 cırı/en x l2 m boy olmalıdır.
4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

56: Çizme,
l. Numaralar idarece belirlenecektir.
2. İnsan sağlığına zarar verneyecek malzemeden yapılmış olmahdır.
3, Kullanımı kolay, ayağ tahriş etmeyen yumuşaklıkta olmalıdır
4. TSE standartlarına uygun olmahdır ve ambalajında TSE standan lı olduğu görülmelidir.
5. Sevkiyat yapılmadan önce kurum aranarak numaralar hakkında uygunluk alınmalıdır.
6. Numune iizerinden değerlendirme yapılacaktır.
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57. Tıbbi ahk hyafeti sct hııinde
l. Tıbbi atık yönetmeliğine uygun olmalıdır.
2. Tulum, Gözlük, Maske, Eldiven ve Çiane olarak 5 parçadan oluşmalıdır. Her bir tulum için beş adet gözlti,k 20

adet maske 20 adet eldiven 2 çift çizıne verilecektir.
3. Tıbbi Atık tulumu turuncu r€nkte olmalıdır.
4. Tulum arka kısmında " ULUSLARARASI BioTEHLiKE" Amblemi iıe'oirraı nsBi ATIK - yazısü basksl

buIunmaktadır. ön küsmlnda üst cebin üstüne " TtBBi ATıK PERSONELi " yazsı eklenecektir.
5. Tıbbi Atık Kıyafeti standartta tulum şeklinde olmalıdır.
6. Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve isteğe bağh özel ötçülerde idarece belirlenecektir.
7. Tıbbi Atık Maskesi EN-95 ve EN-l49 Standartlarına uygun filtreli koruyucu özellikte olmalıdır.
8. Tıbbi Atık Gözlüğii 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. Tıbbi Atık Eldiveni ithal ve CE-EN ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır.
l l. Tıbbi Alk Çizrııesi su geçirmez ve delicilere mukavemetli san yada turuncu (Kauçuk) renkte hazırlanmış

olmalıdır.
l2. Numune iizerinden değerlendirme yapılacakıır.

58.Tıbbi Atık Kovası Plas. (50 lt )
l. Delinmeye, yırtılmaya, kınlmaya ve patlamaya dayanıklı,su geçirmez ve sızdırmaz özellikıe olmalıdır
2. Kapağına ve gövdesine yıkamayla çıkmayacak şekilde siyah renkli 'Uluslararası Biyotehlike' amblemi ve

siyah renkli ,DiKKAT! TlBBi ATIK'ibaresi olmalıdır.
3. Kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı, PP Co.Polimer, anti-statik maddeden imal edilmiş olup,

ortam sıcaklığnda deforme olmamalı.
4. Üst kapak oynar başlı kilitli tımak sistemli olmalıdır.
5. Üst kapak ayak pedalıyla açılmalıdır.
6. Kutu iizerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan tutma aparatı bulunmalı.
7. Kutunun rengi uluslararası standarda uygun olmalıdır. Kova rengi turuncu olmalıdır.
8. Tıbbi alk kovası 3 parçadan oluşmalıdır.(l kov4t alt kapak,l ilst kapak)
9. Çöp kovasının ağız krsmı kesici olmayacak vğ poş€t geçirildiğinde yınılmayacak şekilde o[ma|ıdır.
l0. Çöp kovasının açılmasını sağlayan sistem metal olmalıdır, ayak pedal kısmı ise polietiIen olmalıdır.
l l. Değerlendirmeler numune tizerinden yapılacakır.
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58. Kilitli İtıç Poşeti Tekıik Şartnamesi
l. Kilitli Poşet şeffafrenkte ve plastikten olmalıdır.
2. Boya, Kanseğen madde içermemeli.
3. Poşet yüzeyleri Diiz pilrilzsilz olmahdır. Üretim haıaları içermemelidir.
4. İlaç ile etkileşime girmemelidir.
5. poşet ele tamamen kilitlenebilecek mekanizrnaya sahip olmalıdır.
6. Ürünler l00 lük,200 lükve 300 lük gibi sayılabilecek ambalajlarda teslim edilmelidir.
7. Kilitli Poşet ölçüleri 8xl2 cm de 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: yan saydam, esnek, kınlma direnci ve kopma4ekme dayanımı

yüksek olacak, darbelere karşı mukavemeti yilksek olacak.
2. Poşetler en az 250 veya 500 adet bulunan koliler halinde ve peyder pey kurumumuza teslim edilecektir,
3. Poşetler i2erinde hastanemizin amblemi ve Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Eczanesi ve

hastane malıdır satılmaz ya.zsı olacak bu yaz! en a2 bir buçuk melre mesafede okuna bilir büyüklüğünde
olacaktır.

4. Poşetlerin ölçüleri 33x45 cm de 25.000 adet , 30x35cm 50.000 adet olarak teklif verecektir. Poşetler beyaz
renkli hastanemizin ambtemi orijinal renginden olacak, 'Hanan Üniversitesi Aıaştırma ve Uygulama
Hastanesi Eczanesi' ya.ası ise kırmız renkte olacaktır.

H^ıı^N ı,jllivtlrüLd
/u.ışüııi^vruıqıııAıırsürd

6l.Geri dönüşüm poşeti (ınavi) (5 lt lik)
l . Geri dönüşüm poşetleri; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya, sızdürmaya ve taşımaya dayanıklı olmalıdır,
2. Üzerinde görülebilecek büyiiklükte ve her iki yüzünde siyah renkli "geri dönüşiim" ibaresini taşıyan amblem

ve yazısı olacak şekilde mavi renkli plasıik torbalaı olmalıdır.
3. Bir rulonun ağırlığı (içinde 20 adet çöp ıorbası var) 70 gıam (+l0 gıam )olmalıdır.
4. Bir çöp torbasının ağırlığ 70120: 3,5 gıam olmalıdır.
5. Değerlendirmeler numune tizerinden yapılacaktır.
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