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-Tantmlaylcl Firma bilgisi olmalı Vğ tekıit'birtik(e sGK sorgulamam sisteminin çtktlsı teklifile birIikıc vçrilmelidir.
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-Tcklifveren istckliler yukaİıdaki tüm maddcleri §ansız kabul etmiş sılvılacakıır.
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Çöp Poşti (80 x l l0 cm) (tıbbi atık çöp poşeti )
l. orta yoğunlukta polietilen hammaddeden szdırmaz, çift taban dikişli ve köriıksuz olarak iiretilmiş; çift

kat kalınlığı l00 mikon olan, en az l0 kilogram kaldırma kapasitesi olmalıdır.
2. Çöp torbası slzdırmaz olmah, kolay yırtllmamalıdır.
3. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ile

'DiKKAT TIBBi ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar olacaktır.
4. Üriinün veya orÜinal ambalaj/etiket i|zerinde işa.et ve numarası basılı olmalıdır.
5 . Ebatları yaklaşık 80 x l l 0 cm olmalıdıı. Bir ruloda 20 adet olnalıdır.
6. Atıkİarın toplanması, biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli bül,iıkliıkIerdeki polietilenden

şişirme ile film çekme yöntemi ile iiretilmiş olmalıdır.
7. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.
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Pedılh Çğp Kovası (10 lt lik)

1. Çöp kovası pedallı,kapakh ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmahdır.
2. Çtıp kova rengi siyah renkte olmalı, ilzerinde yıkama ile çıkmayan kova tız€rine işlenmiŞ, Evsel Alık

ibaresi olacak,
3. Kırılgan olmayan özellilie taşınmaya çarpmaya kaşı dayanıklı olmalıdır.
4. Ayak basınalı pedallı açılır kapanır olınah, İçinde saplı bağımsız bir kova düa olmalıdır.
5. Ç6p kovasınıırağz kısmı kesiii olmayacak ve Poşet geçirildiğinde yuıılrnayacak şekilde olmahdu.

6. Kolay yıkanabilir olmahdr.
7. Numune tlzerinden değerlendirme yapılacalı:tır.

Pedallı Ç6p Kovası (20 |t lik)

l. Çöp kovası pedalh,kapakh ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır,

z. Öop ıo"o .*gi siyah ienkte olmih, üzerinde yıkama ile çıkmayan kova lızerine işlenmiş, Evsel Atık
ibaresi olacak,
Kırılgan olmayan özellilie taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
Ayaİbasmalı pedallı açılır kapanır olmalı, lçinde saph bağımsız bir kova daha olmalıdr,

Ç3p kovasının agız klsmı kesiii olmayacak ve poşet geçirildiğinde yınılİnayacak şekilde olmalıdır.

Kolay yıkanabilir olmalıdır.
Numune tlzerinden değerlendirme yapılacallır.

3.
4.
5.
6.
7.
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l. Sıvı sabunluk 7x 8x 12 cm ebadında olmalıdır.
2. Sıvı sabunluk şeffaf sert plastik malzeıneden yapılrnış olmalıdır,

3. Sıvı sabunluk iizerinde plastik kapağı olmalıdr.
4. Sıvı sabunluk duvaıa güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır
5. Sabunluk en az 500 gram sıvı sabun almahdır
6. sabunluğun basma butonu olmalı ve sabunu sızdırmamalıdır,

7. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

q- ) 6 t?_

Dispenser Havıu Peçeteıik

l. Dayanıklı plastikten imal edilmiş olrnalıdır.
2. Duyaıa monte edilebilir olmalıdır.
3. Z katlı kağıt havluya uygun şekilde kapah olmalıdır
4. Tek çekimde ele biı peçete gelmelidir.
5. Değerlendirmelernumune üzerinden yapılacaktıı

stvı sabun|ük

wc Matik

t. plastiktenolmalıdır.

2. Ses çıkarmamalıdır.
3. AlatuIka fuvalete uygun ve kolay takılabilnelidir.
4. Beyaz renkli olmalı
5. Koku ve haşere gelmesini engellemeli
6. Standart ölçüde olmahdır
7. Değerlendirmelernumune tızerindenyapılacaktrr.

Krvırcık Pıspas

l. kıvırcık paspas l6mm kalınlığında dayanıklılığını koruyucu kalın lifli yapıda olmalı l.derece

yoğun trafık paspası drş ve iç mekanda kullanılmaya uygun olmalıdır,

2. ko'iay temizlene'bilir ve uzun omürlü olmasılıdır aynca özel dokusu §ayesinde ayak ile gelen toz

ve kiri alımalı esnek dokuya sahip plmalıdır.

3. Rulo Ebatlan : |22 cmJen x l 2 m boy olmalıdır.
4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır
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l8. K€§ici Delici Aıet Kutu§u (ı0 lt )l. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak iızere tıç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3. Tıbbi atık kufusu deıinmeye, yırfilmaya, kınlmaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdrrmaz olacakır.4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi san olacaktır.
5. Tıbbi at* kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacakır.
6. Tıbbi atık kufusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacakır.
7. Tıbbi atlk kutusunun taşlnmasınt kolaylaştırınak için kapağn iki ıaİafinda kendinden futamaçlan

oIacaktır.
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacakır.
9. İÇ kapaka iğneleri, bisturi uçlannın ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmahdır.
l0. Tıbbi atık kutusunun tıst kapağnda ve gövde ylizeyinde tlbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır
l l. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
I2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.

19. Kesici Delici Alet Kutusu (20 lt )l. Malzeme kov4 kapak ve kilitli kapak olmak ilzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. MaIz€me plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yrfiImay4 kınlmaya dayanıklr, su geçirmez ve szdırmaz olacalıiır.
4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmvı, gövde rengi sarı olacaliır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktıı.
6. Tıbbi aık kutusunun kapağı üz€rinde kilitli bir kuçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi at* kufusunun taşınmasınü kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden futamaçlan

olacaktır.
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaiiır.
9. IÇ kapakta igneleri, bistwi uçlannın ve diğer enfekte olmuş alet|erin çıkartılabileceği tırnak olİnahdır.
l0. Tıbbi atık kufusunun üst kapağında ve gövde yllzeyinde tıbbi aok (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır
l l. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
l2. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaliır.
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