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T.C. HARRAN üNivpnsirnsi ARAşTIRMA vE UyGULAMA HASTANESI

rrvıizı-ixrr KuLLANILAcAK MALzEMELEnix öznı-ı-ixı,ERi iLE iı,ciı,i crxnı- şARTLAR;

l.Teklif edilen ürünlerin, teknik şartname içeriğinde isıenen kalite belgeleri olmalıdır, Teknik şartname İçeriğinde

istenen kalite belgeleri olmayan numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Kullanılacak temizlik sarf malzeme ve Ekipmanlan, Sağlık Bakanlığından onaylı, üretim ve ithalat izııi, TSEK,/TSE
belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etikeı üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
3.Temizlik malzemesi ve Ekipmanları. işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzualına, sağlık mevzuattna ve i|gili sair
mevzuatıa öngörülen standarılara uygun olmalıdır.
4.Firma, idareye teslim edeceği temizlik sarf malzemelerinin ve ekipmanlarının listesini sunacak, teklifinde,
ıı,ıalzeııenin isminin yanına ıeklif etıiği malzemenin markasını yazmalıdır, numuneleri orijinal ambalajında
getirecektir. Kullanılacak malzemenin numunesi hastane yönetiminin onayına sunulacak olup, hastane yönetiminin

ulgun görmesi halinde kabul edilecektir. Numunesi teslim edilmeyen malzeme değerlendirmeye alınmayacaktır.

S.Temiz|ik malzemelerinin orijinal etikeri tizerinde; Türkçe yazıy|a ürelici firma adı, markası, ürün adl, kullanma

talimatl, uyarıcı öneriler, imal tarihi. son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu
bilgiler orijinal eliket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabu| edİlmeyecektir.

Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 (İki) yıl olmalıdır.
6.Temizlik sarf malzeme ve ekipmanlar miktarları depolama alanı sınırlı olduğu için hastanemiz ihtiyacına göre

sayarak kısım kısım teslim alınacaktır. Ancak gerektiğinde bu periyot dönemi beklenmeden hastane yönetiminin

belirleyeceği ıarih doğrultusunda malzeme isıegi yapılıp teslim edilmesi istenecektir.
7.Sözleşme kapsamındaki temizlik malzeme ve ekipmanları kullanıldığı amacın e|de edilmesi için uygun kalitede

olacak ve binalarda aşInma, yıpranma yada başka zararlı etkilere yol açmayacak şekilde olacaktır. Hastanenin

demirbaş ve sarf gibi her tür|ü mal ve malzemesine, firmanın lemizlik malzemesi ve ekipmanınca zarar verildiğinin

hastane yönetimince kanıtlanması halinde, firma zararı karşılamakIa yükümıüdür.

8. Enfekiyon Kontrol Kornitesi çapraz enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılan ürünlerde, Hastane yönetiminin

menfaatine olduğuna karar verdiği takdirde yüklenici firmadan her hangi bir ürün yada ekipman parçasının kullanımın
durdurmasını ve yerine hastane yönetimi ıaraiından yazılı olarak belinilecek yeni ürün yada ekipman parçasının yerine

konulmasını isteyebilir.
9. Malzeınelerin nakliresi ve depoya tesIimatı tl rına taraflndan ııesai saatlerinde yapılacakİır. Yüklenici malzemeyi

ambara tesliln edecek ve matzemenin rafdizilinıini 1üklenici taratlndan yapılacaktır. Hastane yöneliminin gerekli

gördüğü takdirde getirilen malzeınelerin analiz edilmesini isteyebilir. Yaplırılacak her ıürlü kargo ve analiz ücretini

yüklenici firma öder.
l0.Ambalajlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığ ıarafından |01412002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanana

80l232lAT Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Do|um Miktarı Serilerine Dair
Yönetmelik i|e 761211lAT Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağır|ık ve Hacim Esaslarına Göre Net Miktar Tespitine Dair
Yönetmeliğe ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 3017l2O04 tarihli ve 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

l/l/2005 tarihinde yürürlüğe konulan Ambalaj ve Ambalaj Atıklannın Konırolü Yönetmeliği'nin ihale tarihi

öncesindeki son güncenlenmiş haline uygun oImak zorundadır.

ll.Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun' un 4.Maddesine göre "Ambalajında. etiketinde, tanıtma Ve ku|lanma

kılavuzunda ya da rek|am ve ilanlarında yer alan veya satıct tarafından bildirİlen veya standardtnda veya teknik

düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkiteyen niceliğine aykın olan ya da tahsis veya kullanım amacı

bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği fayda|arı aza|ıan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya

ekonomik eksik|ikler içeren mallar. ayıplı mal olarak kabul edilir.
Tüketici. malın (e5limi tarihinden itibaren 30 (oıuz) gün içerisinde aylbı satıcıya bİldirmekle yüküm|üdür. Tüketici

bı.ı clurumda. bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme. ıııalın al ıpsız ııisli_,-le değiştirilmesi veya ayıp oranında

bedel indirinıi )a ,la ücretsiz onarıın isteme hakIarına sahiptir. Satıcı, tükelicinin tercih ettiği bu talebi yerİne

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

yaralanmaya yol açan velveya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde İmalatÇü-üreticiden tazmİnat

isıeme hakkına da sahiptir.
12. Hastane yönetimine teslim edilen ürünler, hastanedeki kullanım alan|anna gore tüketim miktarı gözönünde

bulundurularak, son kullanma tarihi 3 ay kalan ürünler yenisiyle değişim yapılacaklır.
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l2.
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l4.

El Sabunu
Ürtin hoŞ kokulu ve kolayca durulanabilir olmalıdır kullanımında ve kullanım sonrasında hoş bir koku
bırakmalı.
Antibakyteriyel olmalı, etken maddesi triclosan olmalıdır. Bakteri oluşlurucu ve tahriş edici etkisi olmamalı,
zararlı toksik madde içermemelidir.
Sıvı sabun elde kuruma, çatlamaya neden olmamalı. İçeriğinde bulunacak gliserin doğal nemlendirici ile cilde
yumuşaklık vermelidir.
Yıkama sıvı olarak etkili aktif kombinasyonu olmalı, içeriğindeki yüzey aktifmaddeler biyolojik olarak
parçalanabiimelidir.
Anyonik aktifmadde %:5_8 etkili aktif kombinasyonu bulunmalıdır.
pH(direkt): 5-6 cilt pH'ına uygun olmalıdır. Gliserin % 1-3 olmalıdır.
Koruyucu madde: içermeIi; Ürünün mikobiyolojik test raporu (cfiı,lg. limit <300) olmalıdır.
Dispensırlardan akış için uygun olmalıdır.
Üretici firma TSE lSO 9O0l , ISO l4O0l , OHSAS l 800l ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya CSM
belgelerine sahip olınalıdır.
Ürünün Avrupa Konseyi 99l45/EC direktifine göre hazırlanmış l6 maddelik Ürün Cüvenlik Bilgi Formu
olmalıdır.
Ambalaj HDPE'den imal edilmiş, 5-10Lt lik bidonlarda olmalıdır. Sağlam ki|itli kapaklı bidonlar içinde
olmalıdır.
Kullanıcının uygunluk onayı olmadığında alınmayacaktır.
UrünIerin depolanmasından kullanılmasına kadar geçen sürede belirlenebilecek her tür|ü bozulma karşısında
firma ürünü aynısü ile değiştirmeyi kabul etmelidir.
Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

2. Genel Temizlik Solüsyonu
1. Tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin (masa, dolap, etajer, kapı vb.) temizliğinde kullanılabilmelidir.
2. Temizlik robotlarında ve manuel kullanırna uygun olmalıdır. Ürün toksik ve zararlı madde içermemeli, yer

cilasına zarar vermemelidir.
3. Ürünün kullanılan malzeme üzerinde aşındıncı ve matlaştıncı etkisi olmamaltdır. Durulamadan temizleme

özelliği olmalıdır.
4. ÜrlnUn cill. göz ve solunum yolIarına irritan etkisi olmamalıdır
5. Ürün renkli ve berrak görünümlü temizleme özelliği yüksek, içeriğinde yağ sökücü su sert|iğini giderici,

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

mikIarı en azok| veya toplam aktif madde en az%ol olmalıdır.)
9. pH (direkt): 5-8 Etkin temizlik için uygun arahk olmalıdır. Nötral pH' da suyla kolayca kanşmahdır.
l0. Ambalaj HDPE' den imal edilmiş, 5-10 Lt lik bidonlarda olmalıdır.
ll. Ürün orjinal ambalajında ve kapağünda emniyet pimi olmalıdır.
l2. Analiz serlifikası olmalıdır.
l3. Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi (insan, çevre ve güvenlik) mevcut olmalıdır.
l4. Üretici firma TSE lso 900l, lso l4001,OHSAS l800l ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya CSM

belgelerine sahip olma|ıdır.
l 5. Ürtınun Avrupa Konseyi gg/45lEc direktifine göre hazırlanmış l6 maddelik Ürtln Gtivenlik Bilgi Formu

olmalıdır.
] 6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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3.Çamaşır suyu
l. ÇamEır suyu TS 5682 Sınıf,2' ye uygun olaca}:tır
2. Aktif klor mikıarı eo azYo 5 olmalıdır. Akıif madde; Sodyum Hipoklorit % 4{ olmalıdır.
3. Temizlik ve dezenfektanda kullanıldığında maksimum etki sağlamalıdır.
4. Çamaşır makiıresi ve temizlikte kullanılabiIir olmalıdır.
5. Kokusu rahatsız edici olmamalı, loksik ve alerjen madde içermemelidir.
6. pH( direkt) : l0-14 aralığında o|malıdır.
7. Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıc! bilgiler bulunmalıdır.
8. Bidon HDPE' den imal edilmiş olmalı, 5 lt'|ik bidonlarda olmalıdır.
9. Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi (insan, çewe ve güvenlik) mevcut olmalıdır.
l 0. Üretici firma TSE ISO 900l, ISO l400l, OHSAS l 800| ve Çevre bakanlığndan ÇED Raporu veya GSM

belgelerine sahip olma|ıdır.
l | . Avrupa Konseyi 99/45lEC direktifinin son ha|ine göre hazırlanmış l 6 maddelik Ürün Cüvenlik Bilgi Formu

olmalıdır_
!2. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

§ Cınısil Temizleyici (750ml/lik)(J75 lt,500 adet)
l . 750 ml. veya l Lt 'lik özel ambalajında olmalı, hazır özel püskürtme aparatı olmalıdır.
2. Her ıürlü cam, ayna, fayans. ocak. kapı, leleviryon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeylerİ İz bırakmadan

temizler olacaktl r.

3. Bileşiminde: aniyonik 1,üzey aktiimadde, alkol karışımı ve parfiim olacaktır. Bileşimde boya ku|lanılacak ise
yüzeyde 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 aralığında olmalıdır. Sağlık Bakanlığ üretim veya itha| izııi olmahdır.
7. Cam temizleme maddesinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliğ %80'in tizerinde olacaktır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

S( ınısil Temizlelici (5lt/lik)(625 lt, l25 adct)
l. 5 lt/lik ürün orjinal ambalajInda Ve kapağ|nda emniyet pimi olmalıdır.
2. Her türlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televiryon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan

temizler o|acaktlr.
3. Bileşiminde; aniyonik yüzey aktifmadde, alkol karışımı ve parftim olacaklır. Bileşimde boya kullanılacak ise

yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
4. Cam temizleme maddesinin temizleyici, kullanım esnaslnda cildi tahriş etmeyecek Ve hoş kokulu olacaktlr.

5. Cam temizleme maddesinin 20 (yirmi) "C'de yoğunluğu 1.00 (*0,05)grlcm] olacaktlr.

6. pH değeri 7,5-9 aralığında olmalıdır. Sağlık Bakanlığı üretim veya itha| izni olmalıdır.
7. Can temizleme maddesinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği o/o80'in üzerinde olacaktır.

8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

6. Dispanser Havıu (Peçete)
l, %l00 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

Emici özelliği yüksek olacaktır.

Çift katlı, laminasyonlu ve suya dayanıklı olacakhr.
2. Yapraklar Z biçiminde katlı bir şekilde pakette olacaktır.

orijinal ambalajında, her kolide l2 paket, herbir pakette 200 +5 yaprak olmalı (bir paket dispensır havlu
ağtrlık min. 390 gr. olmalıdır.)

3. Eri 24cm +2, boyu 25cm +2 olacaktır.

Yrd,Doç.Oı
Hairan Fak.
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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)(l lt'lik)
l. Sudaki kireç iyonlarının metal ve diğer yüzeylerde, kireç tabakasının o|uştuğu alanlarda, kireç ve kirin

giderilmesinde kullanılabilir olmalıdır.
2. TotaI Asidite, -7oNa2o, pH: 8,2: l1-13,5 Kireç çözücü madde içermelidir.
3. Parfiim içermemeli, koku bırakmamalıdır. Toplam asit miktarı >%30 olmalı.
4. HDPE' den irnal edilmiş, l Lt'lik ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün endüstriyel PE bidon olmalıdır.
6. Kapakta emnivet pimi o|malıdır.
7. Görünüm renksiz berrak sıvı olııalıdır.
8. Üretici firmaTSE lSO9001.1SO |400l, OHSAS l800l 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. Analiz sertifikası olmalıdır.
l l . Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

8. Kirtç sökücii(çaizücü) (5 lt'lik)
1 . Sudaki kiıeç iyonlarının metal ve diğer yüzeylerde, kireç tabakasının oluştuğu alanlarda, kireç ve kirin

giderilmesinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Total Asidite, _%oNa2o, pH: 8,2: l1-13,5 Kireç çöZücü madde içermelidir.
3. Parfum içermemeli, koku bırakmamalıdır. Toplam asit miktarı >o/o30 olmalı.
4. HDPE' den imal edilmiş, 5 Lt'lik ambalajlarda olmalıdır.
5. Ürün endüstriyel PE bidon olmalıdır.
6. Kapakta emniyet pimi olmalıdır.
7. cörünüm renksiz berrak sıvı olmalıdır.
8. Üreıici flrma TSE lSO900l,lSO l400l. OHSAS l800l ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya CSM

belgelerine sahip olmal ıdır.
9. Avrupa Konseyi 99/45/EC direkıifinin son haline göre hazırlanmış l6 maddelik Üri,in Cüvenlik Bilgi Formu

olmalıdlr.
l0. Analiz sertifikası olmalıdır.
l l. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır
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9. TOz toplavıcı (Mıı,i iVlop)
l. Ürün 50 cm uzun|uğunda,l5-20 cm eninde olmalıdır.
2. Ürün %l00 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürtlniln kenaılan çift biyeli ve çift dikişli olmalıdır.
4. Kuru mop aparat takılacak şekilde olmalıdır.
5. 90 derecelik suda yıkandı$nda ürilnün evsafı ve rengi bozulmamalıdır.
6. Kolay takllabilmesi 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 olmalıdır.
l0. Paspas püskülü aparaıının sapı a|iminyum,uzunluğu l 30 cm olmalıdır.
l l. Numune üzerinden değerlendirme yapılacakhr.



l0.Toz toplavıcı (Beyaz Mop)
1. Ürün 50 cm uzunluğunda,l5-20 cm eninde olmalıdır.
2. Ürün %l00 pamuklu ipten imal edilmiş olmahdır.
3. Ürihün kenarları çift biyeli ve çift dikişli olmalıdır.
4. Kuru mop aparat takılacak şekilde olmalıdır.
5. 90 derecelik suda yıkandığında ürünün evsafi ve rengi bozulmamalıdır.
6. Kolay takılabilmesi için cepli olmalıdır.
7. Renkleri beyaz olacak şekilde ayarlanmalıdır.
8. Pamuk]u özel iplikten üretilen piisküller, bez üzerine kilit dikiş sistemi ile dokunmuş olmalıdır
9. Ürün kir tutmayan keten kumaştan dikilmiş olmalıdır.
l0. Paspas püskülü aparatının sapı aliminyum,uzunluğu l30 cm olmaltd|r.
I l. Numune üzerinden değerlendirme yapıIacaktır.

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

olmalldIr
2. Polyester elyafın inceltilmesiyle üretilen kenarları dikişli bez olacaktır.
3. Bez büyüklüğü 40x40 cm ebadında l2'li paketlerde olmalıdır.
4. Tozbezi yüzevlerde toz. tüy bırakmayan ve boyası çıkmayan öze|likte olacaklır. Çamaşır makinesinde

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

göre değişiklik yapabilecektir.
6. Bez katınIığı min.1,2 mm, min.160 gılm' olmalıdır. Bez iizerinde orijinal etiketi bulunmalıdır
7. TSE standartlarına uygun olmalıdlr
8. Ürünün emici özelIiği yükek olmalı,kolay sıkılabilmelidir.
9. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

l ]. Temizlik l}ezi ( \likrolil-ıtr Tenıizlik ltezi) ([,lar i)

l. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktır. Mikofiber %70 polyester 0430 polyamide

olmalıdır
Polyester elyafin inceltilmesiyle üretilen kenarları dikişli bez olacaktır.
Bez büyüklüğü 40x40 cm ebadında l2'li paketlerde olmalıdır.
Toz bezi yüzeylerde toz, tüy bırakmayan ve boyası çıkmayan özellikte olacaklır. Çamaşır makinesinde
yıkanabi|ir olmalı ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.
Toz bezi mavi renkte olacak. hastane idaresi kullanım adetlerine göre toplam istem sayısı içinde renklere göre

değişiklik 1,apabilecekti r.

Bezkalınlığımin.1.2mm,min.l60gr/m2 olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır
TSE standartlanna uygun olmalıdır
Ürünün emici özeIliği yüksek olmalı,kolay sıkılabilmelidir
Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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l l. |§lıik \lop (l'İslııı l'üskülü) :\pnrıtl ıc }lctıl §ıpı
l. Paspas püskülü apa.atl plastik olmalıdır.
2. Paspas püskülü aparatı çift kovalı pres arabada paspas yapmak için kullanılacaktır.
3. TSE standanlarına uygun olmalıdır.
4. Paspas püskülü aparaİnın iizerinde sapınl tutlIıak için delikli kelepçesi olmahdır.
5. Paspas püsküIünün iızerinde sapı aparata tutturan plastik vida olmalıdıı.
6. Paspas püskülü aparatıntn sapı aliminyum,uzunluğu l30 cm olmalıdır.
7. sapın aparatlnl tutmak için uç kısmında delik olmalıdır_
8. Ürün %l00 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
9. Nıımune üzerinden değerlendirme yapılacaktlr.



l4. Temiz|ik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (Sarı)
l. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri banndırmayan özellikte olacaktır. Mikrofiber 7o70 polyester %30 polyamide

olmalıdır
2, Polyester elyafın inceltilmesiyle üretilen kenarları dikiş|i bez olacakır.
3. Bez büyüklüğii 40x40 cm ebadında l2'Ii pakeılerde olmalıdır.
4. Tozbezi yüzeylerde toz, tüy bırakmayan ve boyası çıkmayan özellikte olacaktır. Çamaşır makinesinde

yıkanabi|ir olmalı ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdtr.
5. Toz bezi sarı renkıe olacak, hastane idaresi kullanım adetlerine göre toplam istem sayısı içinde renklere göre

değişiklik yapabilecektir.
6. Bez kalın|ığı min.1,2 mm, min.l60 gılm: olmalıdır. Bez üzerinde orij inal etiketi bulunmalıdır
7. TSE standanlarına uygun olmalıdır
8. Urünün emici özelliği yüksek olmalı,kolay sıkılabilmelidir.
9. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

| 5. Kesici Delici .\leı Kuausu (0,S lt)
l. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak o|mak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Maizeme piastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3. Tıbbi alık kutusu delinmeye, yırtılmay4 kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi atık kuıusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kiIitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilit|i bir küçük kapak daha olacakıtr.
7. Tıbbi attk kutusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki ıarafında kendinden tutamaçlan olacaktır
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. İç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çtkartılabiieceği tımak otmalıdır.
l0. T!bbi atlk kutusunun üst kapağında Ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.
l|. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
|2. DeğerIendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

l6. Kesici Dt,lici .\loı Kııııi\u ( l lt)
l. Ma|zeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktr.
3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yınılrnaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacakıır.
4. Ttbbi atlk kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atık kuıusunun kapağt kesinlik|e kilitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun taşınmastnı koiaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçlan olacaktır
E. İç kapak kapanldığında kesinlik|e açılmayacaktır.
9. İç kapakta iğneleri, bisturi uçlannın ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tımak olmalıdır.
l0. Tıbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.
ll. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak ko|i|erde bulunmalıdır.
l 2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapıIacaktır.

l7, Kcsi(i l)cliçi \lcl 
'\ 

tu§ıl (5 lt)
l. Malzeme kova, kapak ve kiliıli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzenıe plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı. su geçirmez ve sızdırmaz olacakıır.
4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi ktrmızı, gövde rengi sarı oIacaklır.
5. Tıbbi atık kuıusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı iizerinde kiliıli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atlk kutusunun taşınmaslnr koIaylşırmak için kapağın iki tafaflnda kendinden tutamaçlan olacalcır.
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. İç kapakta iğneleri, bisfuri uçlannın ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkanılabileceği tımak olmalıdır.
|0. Tıbbi atlk kutusunun üst kapağlnda ve gövde yi\zeyinde t|bbi atlk (UKA) sembolü olarak bulunma|ıdır.
l l. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bu|unmalıdır.
l 2. Değerlendirmeler numune üZerinden yapı|acaktır.
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l8. Kesici Dcıi(i Alet K!tu§u (l0lı )
|. Malzeme kova. kapak ve kilitli kapak olmak iizere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kuilanılan plasıik polipropilen maddesinden olacaktır.
3- Tıbbi atık kulusu delinmeye, yınılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi atlk kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarl olacahır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kufusunun kapağı iizerinde ki|itli bir küçiü kapak düa olacaktır.
7. Tlbbi atık kutusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tanfında kendinden tutamaçlan olacalıır.
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. İÇ kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabiIeceği tırnak olmalıdır.
l0. Tlbbi aıık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tlbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.
ll. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktlr.

l9. Ke\i(i l)cıici .\lcl kuıu§ıl l20 lt )

l. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan o|uşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırt!lmaya, kırı|maya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi aıık kutusunun kapağı üzerinde ki|itli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi aıık kutusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafinda kendinden tutamaçlan olacakıır
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. İç kapakta iğrıeleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tımak olmalıdır.
l0. Tıbbi ahk kufusunun üsl kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bu|unmalıdır.
l l . Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l 2. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacaktır.

20. Tıbbi Atık Kırı,ası l'las.(t0 lt )

l. Delinmeye, yırlılmaya, kırılmaya ve patIamaya dayanıkiı,su geçirmez ve sızdırmaz özellikle oolmalıdtr
2. Kapağına ve gövdesine yıkamayla çıkmayacak şekilde siyah renkli 'Uluslararası Biyoıehlike' amblemi ve

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

ortam slcakllğlnda deforme olmama|ı.
4. Üsı kapak oynar başlI kilitli tımak sistemli olmalıdır.
5. Üst kapak ayak pedalıyla açılmalıdır.
6. Kutu üzerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan tutma aparatı bu|unmalı.
7. Kutunun rengi uluslararı§ı standarda uygun olma|tdlr. Kova rengi turuncu olmalldır.
8. Tıbbi atık kovası 3 parçadan oluşmalıdır.(l kova,l all kapak,l üst kapak)
9. Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şkilde olmalıdıı.
l0. Çöp kovasının açılmasını sağlayan sistem metal olmalıdır, ayak pedal kısmı ise polietilen o|malıdır.
l l . Değerlendirmeler numune üzerinden yapllacaktır.

] l . Tıbbi Aılk Korrsı Plas.(20 |t )
l. DeIinmeye, yırtıImaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı,su geçirmez ve sızdırmaz öze|likte olmalıdır
2. Kapağtna ve gövdesine yıkamayla çıkmayacak şekilde siyah renk|i 'Uluslararası Biyotehlike' amblemi ve

siyah renkli ,DİKKAT! TlBBi ATlK'ibaresi olmalıdır.
3. Kul|anılan maizeme, düşme ve darbeye dayanıklı, PP Co-Polimer, anti-statik maddeden imal edilmiş olup,

onam sıcaklığında deforme olmamalı.
Üst kapak oynar başlı kilitli tımak sistemli olmalıdır.
Üsl kapak ayak peda|ıyla açılmalıdır.
Kulu üzerinde kolay taş!nabilmeyi sağlayan tutma aparatı bu|unmalı.
Kuiunun rengi uluslararası standarda uygun olma|ıdır. Kova rengi turuncu olmalıdır.
Tıbbi atık kovası 3 parçadan oluşmalıdır.(l kova,l alt kapak,l üst kapak)

Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yınılmayacak şekilde olmalıdır.
Çöp kovasının açılmastnı sağlayan sistem meta| olmalıdır, ayak pedal kısmı ise polietilen olmalıdır
Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.
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22. ( i'p Poşeti (Rulo) (a5 ı 60 cm XEvsel Atlk Poşeti)
l . Çöp toİbasl taşImaya karşı dayanıklı olmahdır.
2. Çöp torbasl sızdırmaz olmalı, kolay y!.tıımamalıür.
3. Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olma|ıdır. Et kaltnhğı en az 60 mikon olmalıdır.4. Ebatları yaklaşık 55 x 60 cm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet olmalıdır.
5. AİkIann toplanmasl, biriktirilmesi ve taşünmasında kullanılan çeşitli büyüklüklerdeki polietilenden şişirme iIe film çekmeyöntemi ile üretilmiş olmalıdlr.
6. Üzerinde 'EVSEL ATIK'ibaresi her iki yüzde de yazılmış o|malıdır.
7. Değerlendirmeler numune iizerindenyapılacaktır.

23. (iöp Poşeti (Rulo) (55 r 60 cm )(Tıbbi atık poşeti)
l. orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve köriiksiiz olarak üretilmiş; çift kat kahnlığı l00

mikıon olan, en az l0 kilogram kaldırma kapasitesi olmalıdır.
2. Çöp torbası sızdırmaz olmalı. kolay yırtıImamalıdtr.
3. Üzerinde görülebilecek büyüklükıe ve her iki yüzünde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ile..D[KKAT

TlBBi ATlK- ibaresini ıaşıyan kırmızı renkli plastik torbalar olacaktır.
4. Ürünün veya orijinal ambalaj/etikeı üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır.
5. Ebatları yaklaşık 55 x 60 çm olma|ıdır. Bir ruloda 20 adet olrnalıdır.
6. Aıklann toplanması, biriktirilmesi ve taşInmaslnda kullanılan çeşitli büyiikliiklerdeki polietilenden şişirme ile fiIm çekme

yöntemi iIe üretilmiş o|malıdır.
7. Değer|endirmeler numune tizerinden yapılacaktır.

2]. ('öp Poşeti (80 r l l0 cm) (EYsel ıtık siı.ıh çöp poşeti )l. Yaklaşık 80 mikron kalınlığında ve 90 litre hacimli olmalıdır.
2. Orijinal, yüksek yoğun|u( polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çiff taban dikişli özelliği

olmalıdır.
3. Yaklaşık 80 x l l0 cm boyutlarında, siyah renkte olmahdır.Paketler rulo şeklinde olacak dökme paketler kabul

edilmeyecektir..
4. Çöp torbalan; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.
5. Uzerinde'EVSEL ATtK'ibaresi her iki yüzde de yazılm|ş olmalıdır
6. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacakıır.

25. ('öp t'ıışeti {li(} r ll(} cıı} (tıl)bi ııliti çiiı p(ışcti )

I . ona yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksiiz olarak üretiımiş; çift kat kallnIığı l00
mikron olan, en az l0 kilogram kaldırma kapasitesi olmalıdır.

2. Çöp torbas! sızdırmaz olmalı, ko|ay yırtılmamalıdır.
3. Üzerinde görülebilecek büyüklukte ve her iki yüzünde "Ulusiar arası Biyotehlike" amblemi ile *DiKKAT

TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan ktrmız renkli p|astik torbalar olacaktır,
4. Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır.
5. Ebatları yaklaşık 80 x l l0 cm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet olmalıdır.
6. Atüklarln toplanması, birikıiriImesi ve taşlnmasında kullanılan çeşitli büyüklüklerdeki polietilenden şişirme ile film çekme

yöntemi ile üretilmiş olmaltdlr.
7. Değer|endirmeler numune iizerinden yapılacaktır.

26. ( öp Poşeti (Rulo) (80ıll0cnı}(nıavi)
l. Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. Sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmama|ıdır.
2_ Urünün veya oıijinal ambaiaj/etiket üzeıinde işaret ye numarası basılı olmalıdtr. Ebatlan yaklaşık 80xl l0 cm olmalıdıı
3. İnçe Mavi renkte ve 20'li paketlerde olmalıdır.
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27.('ekçek Yer pıspısı
l. Sapı sert gürgenden yapılmış olmadır.
2. Çekçk sap uzunluğu l l0ts cm o|malıdır.
3. Lastik kısmı 45+5 genişliğinde olmalıdır.
4. Kullanılan malzemeler çvreye ve sağlığa zarar vermemelidir.5. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

28.(iekcek }'er paspısı
l. sapt sen gürgenden yapı|mlş olmadır.
2, Çekçek sap uzunluğu l lO+_5 cm olmalıdır.
3. Lasıik kısmı 75t5 genişliğinde olmalıdır.
4. Ku|lanılan malzemeler çevreye ve sağığa zarar vermemelidir.
5. Değerlendirmelernumuneiizerindenyapılacaİıır.

29.D|ş ('am Silnıe Takını| te Aparatı
l. Cam çekçek paslanmaz meta| olmalıdır. Peluşu içinde o|malıdır.
2. urüniın ağzına cam silme |astiği yerleştiri|melidir. Ürünün ağzı bu nedenle kıskaçlı olmalıdır.3. Cam çekçek 45 cm eballarından birinden olmalı. ihtiyaca binaen temin edilmelidir.
4. Cam çekçek aparatı camda iz bırakmamalıdır.
5. Cam ÇekÇek aparaıının ucundaki lastik değiştirilebilir özellikte olabilmelidir, Ayhk lastik miktarı 20 metre ylllık miktar

200 metre o|acaktr.
6. Cam sil lastiği camda iz blrakmamalı ve kaliteli olmalıdr.
7. Camsil takımı; cam çekec€ği,cam jiIeı ve peluştan oluşmalıdf.
8. Numune iizerinden değerlendirme yapıiacaktır.

30.'l'uvalct Tası (mışrıpa)
l. Maşrapa dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
J, Maşrapa|ar I.5 (bir buçuk) litrelik olmalıdır.
.]. Üzerinde birim ölçüsü buIunmalıdır.
-l. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

Jl.Ped8lll (öp Koııs| (l0lı lik, büro tipi )
l. Çöp kovası pedalh,kapaklı ve dayanıklı sen plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Çöp kova rengi gri olmalı
3. Kınlgan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya kaşı dayanıklı olmalıdır.
4. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı, İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdıI.
5. Çöp kovasıntn ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırllmayacak şekilde olmalıdır
6. Ko|ay yıkanabilir olmalıdır.
7. Numune iizerinden değerlendirme yapılacaktır.

J2. Pcdalh (:öp Koşas| (l0lı lik)
l. Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıklı sen p|astikten imal edilmiş olmalıdır.
2. ÇöP kova rengi siyah renkrc olmalı. üzerinde yıkama ile çıkmayan kova üzerine işlenmiş, Evsel Aıık ibaıesi olacak,3. Kırılgan olmayan özellikte ıaşınmaya çarpmaya kaçı dayanıklı olmalıdır.
4. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı. İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
5. Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak Ve poşet geçirildiğinde yınılmayacak şekilde o|malıdır.
6. Kolay yıkanabilir olmalıdır.
7. Numune üzerinden değerlendirme yapı|acakıır.

JJ. l'cdallı ('öp Ko\ a§ı (20 lı lik)
Çöp kovası pedallı,kapaklı ve dayanıklı sen plastikten imal ediImiş olmalıdır.
ÇöP kova rengi siyah renkte olmalı, üzerinde yıkama ile çıkmayan kova üzerine işlenmiş, Evsel Attk ibaresi olacak,
Ktrılgan olmayan özellikle taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı. İçinde sap|ı bağımsız bir kova daha olmahdır.
çöp kovastnın ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde ytrtılmayacak şekilde olmalıdır.
Kolay yıkanabilir olmalıdır.
Numune iLerinden değerlendirme yapılacaktır.

ı

2

4
5
6
7

9

89860l 9İl
0v 4!ı1,ı?J

ç?l 0N d]o
Uo[sıojuf

-,wW*,
t{nt]]

dl nueJl9H
.l0,5o0,pJl

n.M!l§



J4. Tlbbi \ılk Konter ncri
l. yüksek yoğunluklu poıiüretan plastikten imal editmiş olmall, Turuncu renkli olmalıdır.2. J60 derece dönebilen 2.si frenli 2.si frensiz 4 adet teıer ile hareket etmeli.3. Araba kenarlarında iki adet tutma kulpu bulunmalıdır
4. keskin kenarları olmamalı
5. Yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfekiyonu kolay olmaIı6. En az 650 |itİe kapasitede olmalıdır.
7. Taşıma yükii en az 300kg olmalıdır.
E. 2 yıl garantili olmal ıdır.(işçilik,üretim ve fabrikasyon hatalafına ka§ı)9, Uzerinde siyah renkli "Dikkıt! Tıbbi Atk" yazisı ile "Uluslararası Biyotehlike,, amblemi olmalıl0. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluguna İarar verilecektir

J5. Ev§el Attk Konıetneri
l, Yük§ek Yoğunluklu Poliüretan plastiktn imal edilmiş olmalı, Renk hastane yönetimi tarafından betirlenecektir2. 360 derece dönebilen 2'si fıenli 2'si frensiz 4 adet teıer ile haİeket eüneli.3. Araba kenarlannda iki adet tutrna kulpu bulunmalıdır.
4. keskin kenarları olmamalı
5. Yüklenmesi, boşaltı|ması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalı6. En az 650 litre kapasitede olmal|dır.
7. Taşıma yükü en az 300kg olmalıdır.
8, 2,yılgafanıili olnıalıdır,lişçilik.üretiın ve i'abrikasyon haıalarına karşı)9. Uzerinde siyah renkli ..Evsel Aıık'. }azısı ve amblemi olmalı
l0. Numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir

36.5ır,ı §abunluk
l. Sıvı sabunluk 7x 8x l2 cm ebadında olmalıdır.
2. Sıvı sabunluk şffafsert plastik ma|zemeden yapılmış otmalıdır.
3. Sıvı sabunluk iizerinde plastik kapağı olmalıdır.
4. Sıvı sabunluk duvara güçtü şekilde monle edilebilir olmalıdır
5. Sabunluk en az 500 gram sıvı sabun almalıdır
6. Sabunluğun basma buıonu olmalı ve sabunu slzdırmamalıdır.
7. Numune iizerinden değerlendirme yapılacaİür.

J7. lcıcn ('eklneli Tuvalet Kağırlı:
l. Çift katlı. %l00 selüloz olmalıdır.
2. Suda kolayca eriyebi|melidir.
3, Yapnk Bo;-u:2l cm. \'aprak Eni : ı-j.5 cm. (:fmm.). Rulo Boyu: min. l80 m. Rulo Ağırlığı :960 gr. (t20 gr.). Dış Rulo

Çapı : ]0-] l cm. olmalıdır.
4. \umune üzerinden değerlendirn.ıelapılacakıır.

Jtl. lctı,ıı ('ekınc|i l'u\ alcı KağıdI l)ispcnseri:
l. Urün öıçüleri; l70 x 260 x 260 mm. olmalldır.
2. Şeffaf kapalı haznesi o|malıdır.
3. Dayanıklı plastikten üretilmelidir.
4. Kaliteli ve uzun ömürlü olmalld|r.
5. ABS gövde kilit tenibatll olmalldır.

(Önceki madde de bahsedilen İçten Çekmeli Tuvaleı KağıdIna Uygun Olmaltdı._)

39. Dis|)cn§cr ila\,|! Peçetelik
l. Dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Duvara monte edilebilir olmalıdır.
3. z katll kağtt havluya uygun şekilde kapalı olmalıdlr.
4. Tek çekimde ele bir peçete getmelidir_
5. Değerlendiımeler numune üzerinden yapılacaktır.
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.ıO.sulama Holtum!
l. Sağlam olmalıdır.
2. İçi örgülü ipli olmalıdır
3. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacakJr

Jl. Teınizlik Kat .\rıt ası
l. Ölçüıer en/ boy/yükselik l 40*62 * l 20 olmalıdır
2. l00mm frenli tekerlek. l 00 mm fiensiz tekerlek iki adet olmalıdır
3. 4 adeı sarı, kırmızı, mavi , yeşil renklerde l0 litre kova olmalıdır.
4. l20 litre hacim, naylon branda, mop, faraş,siıpürge, askl taşlma özel|iği olmalı
5. Kilitli dolap kapılan olmalı
6. Kirli mop tortıası,kapaklt mop kutusu ölçüler edboy/yiikseklik 54*27*27 olma|ıdr-
7. Ağlr çöpler ve sıvı atıklar için destek o|bilecek mukavemefte oImahdır.
8. Tamam plastik, kopolimer mikfop tutmayan malzemeden iireti|miş olma|ldır.
9. 70 er litre 2 ayrı bölüm askl taşıma özelliği olma|ıdır.
|0. Kova ölçü|eri 75*45*78 ağırlığı l9 kg
ll. Boyut 90*45+80 olmalıdır.
l2. Sıkma presi kırılmaması için sıkma presinde kullanılan dişlilerin polyemid malzemeden basılmış olmalıdır.
l 3. Heı kat arabası için 4 (dört) adet yedek slkma presi aparatı verilecektir.
l 4. Değeılendirmeier numune iizerinden yapılacakır.

illıtik
plastikten olmalıdır.
Ses çıkarmamalıdır.
Alaturka tuva|ete uygun ve kolay ıakılabilmelidir
Beyaz renkli olmalı
Koku ve haşere gelmesini engellemeli
Standart ölçüde olmalıdır
DeğerIendirmeler numune üzerinden yapılacaktür

JJ. ialaş
l. Tıbbi ank odasında ku|Ianıma uygun olmalı
2. Çam talaşı olmall,toz talaş olmamall parça alaş olmalldlr.
3. Depolanabilir özelIikte olmalıdır.
4. Beklediği ortamda haşerelerle inokule oıup sterilizasyonu bozacağından yeni hazırlanmış olmalıdır
5. Onalama 20-30kg çuvallarda olmalı, çuvalların ağzı kapatılmaltdtr.

6. Değerlendirmeler numuneüzerindenyapılacaktır.

4.1. WC Fırças: (muhafazalı )
l. Plastik hammaddeden üretilmiş, orijinal amba|ajında olacaktır.
2. Muhafazalı olacaktır. Kıllar dışa doğru olmayan yuvarlak sarımlı olmahdır.
]. Ürün min. l0 cm çapında ve min.30 cm yüksekliğinde olacaktır.
4. Değerlendirmeletnumune üzerindenyap|lacak!r.

J5. l .trü ıb(J a,|İçı|sl
l. Gövde ve sapı sen plastikten olmalıdır.
2. Gövdesi oval, sapı yuvarlak oima|ıdtr. Lavato fırçası orijinal ambalajında olacaktır.

3. Gövde uzunıuğu ı0 cm, sap uzunluğu 20 cm aşmamalıdır.
4. Fırçanın kı|ları p|astik mamulden olmalı, çabuk deforme olmamalıdır. Kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
5. Değerlendirmeler numune üZerindenyapılacaktır.
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{6.()da Parfiinıii
l . Odalar ve kapalı mekinları kokularından arındırarak ferahlık verecek özellikte olacaktır.
2. parfümün kokusu hoş, ferahlalcı olmalıdır.
3. Kişiyi rahatsız eden kokular içermemelidir.
4. lçerdiği kimyasal ve diğer bileşimler insan ve çevre sağlığna zarar vermemelidir.
5. 750ml lik kutularda sıkma başlıklı olmaltdır.
6. Değerlendirme|er numune üzerinden yapılacaktır
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{7.Kolıu giderici blok (Wc için )l. Urün yuvarlak şekilde ve blok halinde olacakıır.
2. Kristalize görünümde olacaktır.
3. plastik askısı ile birlikıe olacaktır.
4. Akıif maddesi paradiklorobenzen olacaktır.
5. Hoş kokularda parfi)m içerecek olup, min.60 gram olmalıdır.
6. urün çeşit|i kokularda parfıim içerecek olup, tuvalette bulunan kötü kokulan gidermelidir.7. Urün kanon kolilere ambalaj lanabilir olmalıdır.
8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

48.Sıvı Ovma Deterjını
l. Krem temizleyici öze|liği olmalıdır.
2. <Yo5 anyonik aktifmadde. noniyonik madde, sabun koruyucu oimalıdır.3, inatÇı lekelerde etkin temizlik saglamalıdır. İrem temizllyici oze|liği olmalıdır. çizıneden temizleme özelliği

olmahdır.

1 E"yyv' plasti( boyalı yİİzeyler, seramik, ponelen ve kom gibi yİDeytere kolaylıkla uygulanabilmelidir.5. urün zarar|ı ve tokik herhangi bir madde içermemeli, irritan etki goitermemeıidir.6. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
7. Ph değeri yaklaşık:lG-l 1,5 arasında olmalıdır.
8. Yoğunluğu yak|aşık ğcc:1,2G-| ,44 arasında olmalıdır.
9. 5O0 veya 750 ml hacimli orjinal kap|arda olma|ıdır.
l0. Ürünün üzerinde kullanma talimatı olmalıdır.
I l. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

49.Tuva|et kiğıdı
l. Çift katlı %l00 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Yaprak ölçüleri en az lOcm. x l2cm. (+0.5 cm) Olmalıdır.
3. Rulo uzunluğu min.22 metre olmalıdır.
4. Beyal parftimsüz ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir,
5. Su emiciliği yüksek olmaIıdır, Yaprak perfore yerinden kolay kopmalıdır.6. Urün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
7. 24 liik paketler halinde o|malı, 24 lük paket ağrrhğ min.l500 gr. olmaiıdır8. Numune iizerinden değerlendirme yapılacaktır. -

sO.saplı Flrça (oto fı!.çasl)
l. P|a§ik sen kldan imal edilmiş oImalıdır.
2. Fırça 2Ollik olmalıdır.
3. Fırçanın sapı gikgenden imal ediImiş olmalı, uzunluğu l20cm olmalıdır.4. Flrça gürgen sapa vidalanma özelliğinde o|malıdır.sapıa vidalanma özelliğinde olmalıdır.5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktlr.

5|. Bahçe l enıi/lipi İ(in \eıl Lıllı lıf(a.
l . Sen kıllı flrçalar 1 0 adet 60 cm ,5adet 50 cm, 5 adeı ise 40 cm ebatta olmalıdır..2_ Bahçe ftrçast sen kıllı olmalı kınTm[a kaşı d-ayanaklı olmalıdır.
3. Gövde pİastik veya ahşap gövdeli olmalıdır.
4, FırÇa SaYısı kadar metal sapı ile beraber teslim edilecck ve sapın bağlantılı kısıru sağam kolay kopınayan ve5. kırılmayan vidalı olacaktır.
6. Numune üzerinden değerlendirme yapı|acaktır

s2. Arıp salrunu
l. Potasyumiçermelidir.
2. Soğuk suda çabuk çözü|ebilmelidir.
3. Ele ve cilde zarar vermemelidir.
4, Kokusu hoŞ olmalı, kullanıcıyı Ve ortamda bulunanlan rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.5. Numune tizerinden değerlendirme yapılacaktır
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5J: Halı \ ıtınıı Şa|nlıuını
l. Urün çok köpüren yüzey aktif madde içermelidir.
2. Urün homojen kuru köpük o|malıdır.
3. Urünün Ph değeri: Nönzl olmalı.(6-7),
4. Çok kısa sürede kurumalıdır.
5. Her türlü halı koltuk vb. tektil temizliğinde kullanılabilir olma|ıdır.6, Bol köPüklü ve etkili temizleme özelliği olma|ıdır.Teksıil üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.7. Ürtin tekstili ağartmamalıdır.
8. Lekelere kaşı güçlü ve elkili olmalıdır.
9. Etkili temizlik özelliğ olmalı ve döşemelerde parlaklık sağlamalıdır.
l0. Numune üzerinden değerlendirme yapılacakt,İ -

5.1. ,{saısöı için çelit paİlırtlcl
l. Oksitlenmeyi önlemelidir.
2. Birikmiş tozları ıok etmeli. Cresin yapışmasını önlemeIidir,
J. Cıda işletmelerinde kullanıma uygun o|nıalıdır.
4, Paslanmaz Çelik ve kİom temizleyici, hammaddesi safve yiyecekle endirek inibata geçen atanların temiz|enmesinde

kullanılmalıdır.
5, Paslanmaz Çelik, krom. alüminyum, cilalı Ve giımt§ kap|ara tel fırça ile yapılan cilah yıızeyler için özel üretilmiş bir üritn

olmalıdır.
6. Paımak iz|erini. lekeleri ve her türlü kiri yiizeyi çizmeden temizlemeli, kullanıldığı yiizeyde bir koruma tabakası

oluşfurmalıdır.
7. Sprey halinde olmalıdır ve 750 ml ambalajlarda olmalıdır.
8. Numune üzerinden değer|endirme yapılacaktır

55. Kıvırcıi Paspıs
l. Kıvırcık PasPas l6mın kalınlığında dayanıklılığını koruyucu kalın tifli yapıda olmalı l.derece yoğun tratik

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

esnek doku_va sahip plmalıdır.
3. Rulo Ebatları : l22 cmi'en x l2 ıı bor olmal:rlır
4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

56: ('izllıc.
l. Numaralar idarece belirlenecektir.
2. İnsan sağlığınazArar verneyecek malzemeden yapılmış olmahdır.
3. Kullanımı kolay, ayağı tahİiş etmeyen yumuşaklıkta olma|ıdır
4. TSE standartlarına uygun olmalıdır ve ambalajında TSE standart lı olduğu göriilmelidir.
5. sevkiyat yapı|madan önce kurum aranarak numaralar hakkında uygunlui alınmalıdır.
6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

57, llbbi ıt!k k!ıafeti §.ı haliılde
l. Tıbbi atık yönetmeliğine uygun olmalıdır.
2. Tulum, GözIük, Maske, Eldiven_ve Çizrrıe olarak 5 parçadan oluşmalıdır. Her bir tulum için beş adeı gözlük 20

adet maske 20 adeı eldiven 2 çift çizırıe verilecektir.
3. Tıbbi Atık tulumu turuncu renkte olmalıdır.
4. Tulum arka kısmında " ULUSLARARASI BiOTEHLiKE" Amblemi iüe "DiKKAT TlBBi ATIK.. yazısı baskısı

bulunmaktadır. ön kısmında üst cebin üsıüne " TlBBl ATlK PERSONELi '' yazısı eklenecektir.5. Tıbbi Atık Kıyafeti sıandartıa tulum şeklinde olmalıdır.
6. Tulum siPariŞi sırasında S-M-L-XL-XXL ve istege bag|ı özel ölçülerde idarece betirlenecektir.7. Tıbbi Aıık Maskesi EN-95 ve EN-l49 Standartlalına uygun filtreli koruyucu özellikte olmalıdır.8. Ttbbi.Ahk Cözlüğii buğu yapmayan özelliğe sahip olup, kulak krsmına denk gelen kısmı ayarlanabi|ir

özelIiktedir.
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9. Tıbbi Atık Eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek, kullanıcıyı iğne ve keskin materyal|erden koruyucu
özelliği bulunmaiıdır.

l0. Tıbbi Atık Eldiveni ithal ve CE_EN ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır.
l l. Tıbbi Atık Çizırüesi su geçirmez ve delicilere mukavemetli sarı yada turuncu (Kauçuk) renkte hazırlanmış

olmalıdır.
l2. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

58. Kilitli İlaç Poşeti Teknik Şarınamesi
l. Kilitli Poşet şeffafrenkte ve plastikten olmalıdır.
2. Boya, Kanserojen madde içermeme|i.
3. Poşeı yüzeyleri Dtiz pürüzsüz olmalıdır. Üreıim hatalan içermemetidir.
4. İlaç ile etkileşime girmemelidir.
5. poşel ele tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olma|ıdır.
6. Ürünler l0O lülq 200 lükve300 lükgibi sayılabilecek ambalaj larda teslim edilmelidir.
7. KiIiili Poşel ölçüleri 8xl2 cm de 70.000 (yetmiş bin) adet 26x36 cm den l0.000(on bin) adet olarak teklif

verilecektir.
8. Poşetler peyder pey teslimat! yapılacaktır.
9. Numune iizerinden değerlendirme yapılacaktır.

59. Eczane l}irinıi İçin Çıntı Poşcl '|'eknik Şartnınıesi
l. Polietilen üretilmiş olacak ve çanta poşeiler: yarı saydam, esnek, kırıIma direnci ve kopma4ekme dayanımı

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

hastane malıdır saülmaz yazısı olacak bu yazl en az bir buçuk melre mesafede okuna bilir büyüklüğünde
olacaktır.

4. Poşetlerin ölçüleri 33x45 cm de 25.000 adet,30x35cm 50.000 adeı olarak teklif verecektir. Poşetler beyaz
renkli haslanemizin amblemi orijinat renginden oIacak. 'Harran Üniversitesi Araşnrma ve Uygulama
Hastanesi Eczanesi'yazısı ise kırmızı renkie o|acaktır.

J
35cırıS"ıı,L 'bl",i!l". e,5\t.J.,, U.$5".--U

i,ı+*}-.-,,*-' *T[: 
.g*l } ''*^,,",.oöt1 Ucr*'ıe ınclıdu .§.ll1rol , .+.*"*"",.*,

-1cr..n --- co- l
6(). \liknılisli ('il'l l ıırat'li Cını Silici 'l'eknik Şırtnanıcsi

l. Mıknatıslı çift taratl ı cam silici hastaneııizin dış kaplamasında bulunan 8mm lik temperli çift camlarını
tutabilecek mıknatıs gücüne sahip olmalıdır.

2. Çift Cam Silici; Keçe + plastik tutucu ve güvenlik ipi sağlam, dayanık|ı, erken yıpranmayan malzemeden
yapılmış olmalı ve cam temizleme sırasında iz ve kir bırakmamalıdır.

3. Yüklenici Söz|eşme suresince Plastik tutucu, keçe, ip ve benzeri aparatlaıının yıpranması durumunda yenisiyle
değişimi sağlayacaktır.

4. Çift Cam Silici kullanımı praıik olmalı ıuıma aparatların bir elin rahaı kavrayabi|eceği ölçülerde olmalıdır.
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5, Çift Cam Silici ;iki ParÇadan.oluşan pratik cam temizleyicinin bir parçasını camın iç yüzeyinden diğerini dış
YüzeYinden karŞılıklı gelecet şekilde yapıştırmak suretiyle Camın dış bolümune İakıİan parça ıızeande

- b,y|_,nun güvenlik ipi sayesinde güvenli bir şekilde camı t"ri.ı..ey" uygun olma|ıdır.6, Çifi Cam Silici :AParaılarında buluna_keçe ve plastik, diğer yapılar ve givenlik ipi sağlam bir şekilde teslim
, edilecek herhangi bir deforme olan malzeme tesİim alınmğacakıır.
7, Yük|enici Çift Cam Si|icilerinin kullanımı ile ilgi|i ı;izlik personeline eğitim yerecektir. Bu Eğitimi

verdiğine dair belge verecektir.

6!.Geri döniişiını Poş€ıi (mavi) (5 ıı |ik)

4
5

Geri dönüşüm.poşetleri; yırılmaya, delinmeye, paıtamaya, sızdırmaya ve taşımaya dayanıklı olmalıdır.
Uzerinde görülebiIecek büyüklükte_ve her iki yüzünde sİyah renkli 'çri aonıiştım" ibaresini taşıyan amblemve yaztsı olacak şekilde mavi renkli plasıik torbalar olmalıdır.
Bir rulonun ağırlığı (içinde 20 adet çöp torbası var) 70 gıam (*l0 gıam )olma|ıdır.
Bir çöp torbasının ağırhğı 70/20= 3,5 gram olmalıdır.
Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacaktır.

62. Dcınir 1.1 ırabırı.
l. Demir el arabasının sıvı hacmi l00 litre, kum hacmi l20 litrelik taşıma kapasitesinde olacaıİlr.2, Tekne, en az 1,2 mm. kaltnlıkta saçtan, preste yekpare oüarak imal edilecel ve bütün yüzey|eri elektrostatik toz boyaltolacakıır.
3. Dingil yatakları çelik ve rulmanlı olarak yapılacaktır.
4, Bağlan'ı ve desıekler 2 mm kallnlığ|nda sactan, Psesi 32 x 2 mm.lik sanayi borusundan imal edilmiş olacaknr.5. Demir el arabası tekerlekleri tüP lastikli, çeıikjantlı, rulmanlı, dış çapl 340 mm olacaktlr.6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır
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