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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.08^2019 saat: 1 L:30'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın Alınacak Malın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No Malın/Işin Cinsi Açıklama Miktarı Birimi Fiyat Tutar

1
KORUYUCU DONANIM 
KURŞUN ÖNLÜK TAŞIYICI 
ASKI

RADYOLOJİ
BİRİMİ
EKSİKLİKLERİ

3 Adet

2 KORUYUCU BAŞLIK TROİD KORUYUCU 
(BOYUNLUK) 3 Adet

3 KORUYUCU UV GÖZLÜK GÖZLÜK (GÖZ 
KORUYUCU) 3 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvam - Kaşe/îmza

Bilgi için  : Yunus OZYOLCU -A dres;Sansu M ahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh(^hotnıail.com  Web;



RADYASYON KORUYUCULU KURŞUN BOYUNLUK

1-Troid koruyucu 0,50mm PB kurşuna eş değer 
kauçuk kurşun bileşiminden yapılmıştır.

2-Troid Koruyucu troid bölgesini tam 
sarmaktadır.Boyun hareketlerini etkilemeyecek 
şekilde tasarlanmıştır.Katlandığında kırılma ve 
deforme meydana gelmez.

3-Koruyucu kurşun materyal hafif,homojen,ince 
ve esnekliğin sağlanması için çok katlıdır.

4-Kullanımı rahat ve yapışma velkro bantlıdır.

5-Su geçirmez uzun süreli kullanım ve hijyen 
açısından kolay silinebilen antibakteriyel bir 
yapıya sahiptir.

6-Kurşun önlüklerin CE belgesi ve EC 89/686/EEC 
belgeleri bulunmaktadır.

7-Troidlerde renk tercihi yapılabilmektedir.



' RADYASYONDAN KORUYUCU ÖN KORUMA GÖZLÜK ŞARTNAMESİ

1- Koruyucu gözlüğün camları özel olarak radyasyon engelleyici gözlük 
camı formunda yapılmış olmalıdır.

2- Radyasyon koruyucu gözlükler Ön korumalı model olmalıdır.

3- Koruyucu Gözlük ön taraftan gelen ışınlara karşı 0,75 mm Pb mm 
eşdeğerinde koruma sağlayacak şekilde olmalıdır.

4- Kurşun gözlük Yandan gelebilecek ışınlara karşıda kavisli ve oval olup 
şakakları saracak .koruyacak nitelikte olmalıdır.

5* Gözlüğün çerçeveleri ve camları darbelere dayanıklılığı artırılmış olarak 
imal edilmiş olmalıdır.

6- Gözlük tüm yüz ergonomilerine uyumlu olmalıdır. Alın ve göz 
boşluklarına oturarak tam koruma sağlamalıdır.

7- Gözlüğün ağırlığı uzun süre kullanıma uygun olması için 65-75gr 
arasında olmalıdır.

8- Gözlüğün düşmemesi için boyundan askı ipi oimalıdır.

9- Koruyucu gözlüğün sentetik iplikle örülmüş çantası olmalı. Ayrıca taşıma 
ve saklama amaçlı, darbelere dayanıklı sert PVC den gözlük kabı 
olmalıdır.

10-Koruyucunun EN: 61331-1, ANSI: Z87.1 normlarına göre akredite edilmiş 
olmalıdır.

11- Koruyucu gözlük, onaylanmış kuruluş numaralı 89/686 EEC PPE Konsey 
yönergesi normları ile belgelendirmiş olmalıdır.
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