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sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve m iktarı yazılı 12 kalem Malzeme
Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak olup; söz
konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06l0tl2018 tarih ve saat 15:00'e kadar

Teklife Davet

satinalma00 @,pmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.
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l-Tekıtf,erin en 8eç §on teklif veİme tarihi ve saatine kadar satnalma Blrimlne veya 8örevlilere verilmesl
8e.ekmektedir.
2.Teklifer (rakam ve yazl ile) KDV hariç TL olarak dü.enlenecekti..
3.UBB Kodu ve sUT Kodu belirtilmeyen teklff|ğ değer|endirme dş kala.akur.
4{demele, ı8o ton içerisinde yapllacaİtr.
sFiinob,ak kullanllaaak malzeme amelirdt sonrasmda belllo|acağmdan ameliyaüa kullanllan malzeme ve adedi kadaa fatura kesilecektia.
&oökme olaraı geti.ilen ve ameliyafün sonrd kullanıldlğl bella o|an malıemelerin ba*odlan azami 5 gün içindeteslim edllmediği takdirde hasta
dosyalan kapathcağhdan herhantl blr ödeme yaPllmaYacakhr.
7rAlrnlar hthi//www..gİlthale.tov.t / adE3ll Ağr V.lll|ğl ihal. Yön.dm sblemlnden de llan .dllmekt dlİ.
&Allm konusu clhaz ise eğitimi hastanemizde üaİetsiz Yap acaktİ.
9E_posta adresiniz sahnalmaya verilifs€, tüm ahmhrePamanİ olarak e-posta üzeainden de ilan edilmektedir.
lG Bakm onarım almlannda firmahnn yetki belgeleaiolmak zorundadlr.

Fırıt Mrb. A Meıik ÖZMEN cıd. Tcdsş Y. AĞR]
T€lefoD|(0472)21s9745 Fzı|(lğ72r2l53122 e-po6tı:srtiDolmıqx@mrilcom
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1 hMEL|YATHANE TERLiK KlRMlzl RENK 35-35 NuMARA ADET 20
2 MEL|YATHANE TERL|K KlRMlzl RENK 37-38 NUMARA ADET 30
3 hMEL|YATHANE TERL|K K|RMlzl RENK 39-ıto NUMARA ADET 50
4 MEL|YATHANE TERL|K KlRMlzl RENK 41-42 NUMARA ADET 50
5 IMELivATHANE TERL|K KlRMızı RENK 43.44 NUMARA ADET 30

hı6 MELiYATHANE TERL|K KlRMlzl RENK 45_46 NUMARA ADET 10
7 hMELiYATHANE TERL|K MAV| RENK 35-35 NUMARA ADET 20
8 hMELiYATHANE TERL|K MAV| RENK 37-38 NUMARA ADET 30
9 hMEL|YATHANE TERLiK MAVı RENK 3940 NUMARA ADET 50
10 hMEL|YATHANE TERL|K MAVi RENT 4142 NuMARA ADET 50
11 |eıvrı-ivarxaııe rERLiK MAVi RENK 43-44 NUMARA ADET 30
u hMELiYATHANE TERLiK MAVi REı,IK 4546 NuMARA ADET 10

ToPLAM
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TERLK TEKNiK ŞARTNAMESİ KABUL VE TAAHHÜTÜ

t0
ll
12 Terlik tabanı sert ve kesici cisimlerin ayağa batnıasını engelleyecek şekildc

tasarlanınıştır.
13 Kuru zemiırde ve suda kaymaz, terlik altında kaymayı önleyici özel tasarım vardır. İz

bırakmaz.
4 Sabit duruşta sağa sola dönülebilir.
5 Yiirürken ayaktan çıkmaz.
6 Terlikler antifungal, antimikrobik ve antibakteriyel hammaddeden üretilnıiştir. Bakteri

barındıtmaz.
17 Koku yapmayan özelliktedir.
l8. Maksimum esnetebilme değerio/o 870 dir.
l9 ÜıUn CE belgesiıre sahiptir.
20 Antistatik olduğu terlik tDerinde belirtilnıiştir.
2l -Teılik 

üzerinde kürumun tercilı ettiği isim v.b. kabartma şeklinde yazılabilir.
22 Aşınma vc kullanım hatalıırı hariç hcrtürlü imalat ve işçilik hatalarına kaşı bir yıl

garantilidir.
23 Terlikl erin 3 5 -3 6,37 -38,39 40,41 -42,43 -44,45 -46 numaral an mevcultut.
24 Renk seçeneklerinde lacivert,yeşil,açık mavi,saks mavisi,kırmızı ve beyaz mevcuttur

Aglfer
A,ninrıı,g

Ier.]ikTr ıck parça olup %l00 copolymer kauçuk bileşimindeıı iiretilmiştir.
Urün tilı» yüzeyiııde antistatik ..r"Lttr..
Bulrarlı otoklavda l34 dereceye kadar dayanıklıdır ve 90 derecede yıkanabilir.
I*l::l:::{Tr]iler,hafif asitler,gi.içlü asitİer u. |uğluru karşı dayzuııLlıa,İ.'
uruıı uıtra vıole ve gamnla ışınlarına mukavin.ıdir.
Terlik iÇ tabanında uzun süre ayakta sabit çalışmak ınrundakalındığında kan dolaşımınınh,ızlannıası için terl i ğin içinde minik kubur;İkİ;; ;;vcuttur.
Urünün aYna altı böIümünde terlemeyi önleyici direk teması eııgelleyen tepecikler vardır.Tabaıı üst kenarıııda lravalanmayı ,uğüuy* Larşılıklı delikler vardır.
Terlikler tİŞtten dökülen sıvıların 1l<a-n,iİrazat gİtİsİr,ıunn; deliklerden içeri sızmasını
enge.ller öze|liklc yukarı konik şekilde imat ed*ilmiştir.
Iç tabanı ortopedik özelliktedir.
Topuk yastık etkisi yapabilıne özelliğindedir.

l
1

3

4
5

8

9

ı
ı

Ağn sbnOsi


