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ldare No : 63760.3 8.32.00.0l .330
Jdare Adı : Harran Üniversitesi Araşnrma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilğler yukaıda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 04.10.20l6

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmaıı ve teklif i|e birlikte sGK §orgulama si§ı€minin çtkt§ı r€klifile birlikıe veriImeIidiİ

s.No t{al / Hizmet Adl Miktar| Birimi Barim
Fiyat
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Tanımlayıcı Firma ve UBB

1 XEsİcİ DELİCİ AIET KUTUSU ( 5
IJTRE)

2000 ADET

2 KEsici DELİCİ ALEr XurusU (
ı0 LJTRE)

2000 ADET

3 KEsici DELİci ALET KuTUsu (
20 LiTRE)

1500 ADET

çöP KoVAsı BtjYüK BoY
PtAsTIK

r00 ADET

Genel
Toplam(xDv

Haric):

Adres: AEşılrma ve Uygulama Hı§ıanesi osmrnb€y Kamplıso ŞANLIURFA
Doğudao Tc.nia Mail : do6ırdantemin@h.rİan.edu.E
lhate Mail Adİ€si : satinaıma63/ahotmail.com

lftibaı i.|efon : Tel.: 0 (4l4\ 344 44 M Faks :0 (414) 344 40 00
Doğrud.n Temin tletişim : 0 (4l4) 3,ı4 41 78
İhale llctişim : 0 (4l4) 3,14 4t 65_58l0



Kesici
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Delici Alet Kutu§u (5 lt)
Malzeme kov4 kapak ve kilitli kapak olmak iizere üç parçadan oluşmalıdır.
Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırttlmay4 kınlınaya dayanıkh, su geçirmez ve szdırmaz olacaktır.
Tıbbi at* kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde ıengi sarı olacaktır.
Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
Tıbbi atık kutusunun kapağı tizerinde ki[itli bir kuçtık kapak daha olacalııır.
Tıbbi atık kutusunun taşınmaslnı kolaylaştırmak için kapağın iki tarafinda kendinden futamaçtan
olaca*ir.
İç kapak kapatıldığında kesin|ikle açıIrnayacaktır.
iç kapakta iğneleıi, bisturi uçlarııın ve diğer enfekİe olmuş aletlerin çıkartılabileceği tımak olmalüdır.
Tlbbi at* kufusunun üst kaPağünda Ve gövde 14izeyinde tıbbi aİ* (UKA) semboItı olarak bu|unmalıdır
Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
Değerlendirmeler numune tlzerinden yapı|acaktır.

8.
9.
l0.
l l.
|2.

l7. Kesici Delici Alet Kutusu (l0 lt )
l. Malzeme kov4 kapak ve kilitli kapak oımak iızere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacakır.
3. Tıbbi atık kufusu delinmeye, yutılmaya, kırılmaya dayanıkh, su geçirmez ve sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi atık kufusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi san olacaktır.
5. Tlbbi atık kufusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi at* kufusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi ank kutusunun taşınmasrnı kolaylaştırmak için kapağın iki uratnda kendinden tulamaçlan

olacaktır.
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktıı.
9. iç kapakta iğneleri, bisturi uçlannın ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıiartılabileceği tımak olmalıdr.
l0. T|bbi atık kutusunun üst kapağında ve gğvde yiizeyinde tıbbi ahk (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.
l l. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.
12. Değerlendirmeler numune ilzerinden yapılacaktır.

lE. Kesici Delici Aıet Kutu§u (20 lt )
l. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak iizere üç parçadan oluşmalrdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3. Tıbbi atık kufusu delinmeye, yırtılmaya, kırılrnaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz olacalİr.
4. Ttbbi atık kufusunun kapak rengi kırmzı, gövd€ rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atık kufusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak düa olacaktır.
7. Tıbbi atık kufusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağırı iki tarafinda kendinden tutamaçlan

olacalıiır.
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacakır.
9. iç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekie olmuş aletlerin çıkanılabileceği tımak olmalıdır.
l0. Tıbbi aİük kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olaEk bulunmalıdır
l l. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmahdır.
t2. Değerlendirmeler numune llzerinden yapılacaklır.

çöP KoVAsı BüYüK BoY PLAST|K

1.çöp kovasl 50 lt.olmahdlr.
2.çöp kovas| sert pvc den mamül olmalıdır.
3.çöp kovasl itme kapakh olmalıdır.
4.çöp kovası hertürlü taş|nmaya çarpmaya dayanıklı olmalıdır.
5.Numune üzerinden değerlendirme yapılacak olup en az 1adet numune getirilecektir.

n.\tn


