
T.c
SAĞLIK BAKA}JLIĞI

AĞRI ir seĞrır vıüoünıüĞü
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI :701678921699
KONU : Teklife Davet

2lll2l2020

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı lğİSnl, KoRIryUcU ELdPMAN
ALItt[ işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22ID maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fiyatının 24ll2l2020 tarih ve saat l2:00'e kadar hastanemiz satın alma birimine
elden teslim edilmesi yada diyadindh@gnail.com adresine göndermenizi ric,aederim.

Bi lgilerinize arz ederim.

iaarl Müdilrü
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NOTLAR:
_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olaıak diizenlenecektir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve ditzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiritne göre IJBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar http://www.agiihale.gov.trle-posta adresli Ağn Vatiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
ediImektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
_ e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.

Sırı No Malın / İşin Adı Miktır Birimi Birim Fiyatı / Toplım
1 PARAşüT TıPı EMNıYET KEMERı ı ADET

2 sPoR lşKOMPOZİT BURUNIU
AYAKİ(ABİSİ

5 ADET

3 |ş eıolveııi ı00 ADET

4 Et FENERı 15 ADET

5 EİEKTRİKÇİ EIDİVENİ 3 ADET

6 EIEı(TRİKçİ PENsEsl 3 ADET

7 EIEı§RıK KoNTRot ı(AıEMı 3 ADET

çİzME 3 ADET8
8 ADET9 KAFA ı.AMBASı(3 ıED,tİ}



Diyadin Devlet llastanesi Başhekim|ik Makamı'na

Hastanemizde çalışan personellere iş kazalarında korunmak amacıyla 6331 sayılı İŞ Sağlığı ve

Güvenliği kapsamında ekte belırtııen kışisel koruyucu ekipmanların alınması gerekmektedir. ilgili

alımın yapılabi|mesi hususund a; L&l 12l2O2O

Gereğini bilgilerinize az ederim.

A Sınıiı

Eki:Teknik Şartname(5 Sayfa)



İş Güvenliği İntlyaç Listesi

TEKNİK SARTNAME

1) PARAşıJT TiPİ Eı'NİYET KEttiERi

TEKNıK özeı.ılrıeni:

1- Emniyet kemerinin kemer kısmının uzunluğu 135 cm, genişliği45 mm, destek ParÇasının uzunluğu

85 cm, genişliği en az 85 mm olmalı, kasıklardan ve omuzdan tutan askılar (bantlar} 45 mm.den az

olmamalıdır. Kemer deriden imal edilecek ise derinin kalınlığı 6 mm.den az olmamalıdır.

2_ Kemer, deri, suniveya doğalelyaftan mamül örgülü malzemeden Veya derive örgülü malzemenin

birbirine takvlyelendirilmiş şek|i ile imal edilmelidir.

3_ Deri ve örgülü ma|zemenin birbirine takviyelendirilmesi ile imal edilen kemerde dik|Şler Çift sıra

naylon iplik ile yapılmalıdır.

4- paraşüt tipi emniyet kemerinde, kemer ile irtibatlı, kasıklardan, göğüsten, omuzlardan Ve slrttan

tutan askıları olmalıdır.

5_ Kemer deriden imal edilmİş ise derinin kenarları yuvarlatılmış olma|ı ve tıraŞlanmıŞ deri

kullanılmalıdır.

6- Kemer ile birlikte üzerinde bulunan toka, haıka, emniyet halatı ve askılarının minimum 115O kg.|ık

taşıma mukavemeti olmalıdır.

7-Emniyet kemerinin üzerine cıvata torbası, malzeme ve alet çantasl takmaya uygun askıları

olmalıdır.

8- Deri kemer, toka ııe irtibatlandırılıyorsa dilinin gireceği delikler zımba ile delinmiŞ olmalı kesici biz

kullanılmamalı örgülü malzemeden ise liflerin açılmaması için uygun bir Şekilde delinmelidir.

9_ Kemerin sapanı; 20O cm boyunda, 14 mm kalınlığında, örgülü kendir, güneŞe dayanıklı PolYester

veya ipek halattan imal edilme|idir. Karabina çift kllitli ve halat uzunluğu ayarlanabilir olmalıdır.
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kemeri l ADET

2 Kompozit Burunlu Spor İş Ayakkabısı 6 ADET

3 Eldiveni ı00 ADET

4 El Feneri ı5 ADET

5 Eldiveni 3 ADET

6 Pensesi 3 ADET

7 Etektrik kontol kalemi 3 ADET

8 3 ADET

9 Kafa Lambası (3 Led'li) 8 ADET
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10- Paraşüt tıpi emnıyet kemerlerinın sırttan ve göğüsten kavrayan kısımlarında da sapan bağlama

halkası olmalıdır.

11_ Kemer üzerindeki tüm metal aksam paslanmaz ve korozyona dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.

t2- L4 mm çapında 20 m uzunluğunda karabİnalı emniyet halatı olmalıdır.

13- Düşmeyi önleyici 14 mm ka|ınlığındaki halata takılabilecek emniyet kilitli mekanizma olmalıdır.

14- Emniyet kemeri ısıya ve neme dayanıklı olmalıdır.

15- Malzemelerde Ulusalveya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.

16- Kemerler üzerinde;

-Yapımcı firma adı ve sembolü,

-İmalat yılı,_Varsa raf ömrü, -Mukavemeti,silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.

2} çEtİK BuRuNtu AYAK(ABı

TEKNıK özeı.ı.lrı.gRl:

1- Ayakkabı giyildiğinde kullananı rahatsız etmemelidir,

2- Ayakkabının tabanı kaymayı önleyici şekilde imaledilmeli,

3- Ayakkabının burnunda min.0.5 mm, maksimum 1 mm kalınlığında çelik muhafaza bulunmalıdır,

4- Ayakkabılarda kullanılan çelik muhafaza, 25 kg ağırlığındaki bir parÇanın 1 m Yükseklikten aYağa

düşmesi durumunda ayağı koruyacak özelliklere sahip olmalıdır.

5- Ayakkabılar TSE EN 3/ı4-1, Ts EN 345-1, Ts EN 346-!, Ts EN 347-1 e uygun olmalıdır.

6- Ayakkabıların üzer|nde;

-İmalatçı firma adı, sembolü,

-İmalat yılı,

-Numarası

silinmeyecek şekilde bulunma|ıdır.

Çelik Burunlu Ayakkabı Numara Ve AdetTabtosu

Numara 4l 42 43 45

Adet(Çelik
ara tabanlı}

2 2 1 2
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3ı EtKoRuYucutARı

ı) Elektrikçi Eldiveni

1- Eldiven 50O V enerji sistemlerinde çalışabi|ecek şekilde yalıtkan olmalıdır. (00 Eldiven Sınıfı)

2- Eldiven doğalve sentetak kauçuktan yapılmış olmalıdır.

3- E|diven üzerinde dikiş, yama, yırtık, kabarcık, ezilme, yabancı c|sim ve buruşukluk

olmamalıdır.

4- Eldiven madeni yağlara, kimyasal maddelere, hidrokarbonlara ve ısıya (-20 oC / +45 oC) karşı

dayanıklı olmalıdır.

5_ Eldiveneler kullananı rahatsız etmeyecek şekilde sağ ve sol ele uygun ve kavisli tasarlanmış

olmalıdır.

6_ Eldivenlerin uzunluğu 00 Sınıfı eldiven uzunluğuna (270 mm ve 360 mm} uygun olmalıdır.

7- Bükülgenlik elde edilebilmesi için eldivenin düz yüzeyinde en büyük kalınlığı 0.50 mm

olmalıdır.

8- Eldivenlerin test gerilimi 2.5Kv, kullanma gerilimi 50O V olmalıdır.

9- Her bir eldiven çifti, hasara karşı uygun şeki|de koruyacak yeterli dayanıklılığı olan

ambalajlarda olmalı ve üzerinde malzemenin özel|ikleri (sınıfı, kategori, büyüklük, boy vs.)

belirtilmelidir.

10- Eld|venler TS EN 60903 standardında ve CE Belgeli olmalıdır.

11_ Eldivenler üzerinde; sembol (çift üçgen), ima|atçı firma adı, markası, sınıfı, ölçüsü (8-9-10-11

gibi), imal ayı ve yılı, kullanma gerilimi silinmeyecek şekilde işaretlenmiş olmalıdır.

b) İş EHiveni

l- Eldiven 5 parmaklı olmalıdır.
2- Eldiven Kişisel Koruyucu DonanımYönetmeliği htiktimlerine uygunluğunu gösteren

CE işaretine salıip olmalıdır.
3- El kısmı (içi) tamaıııı yumuşak olmalıdır.
4- Eldivenler san veya siyah renk olmalıdır.
5_ Eldiven iizerinde eldivenin ismi, tiriin kodu, tiretici firma gibi bilgiler bulunmalıdır

El Koruyucu Tipi Ve Adet Tablosu

El Koruyucu Tipi Adet
İş Eldiveni 100

E!ektrikçi Eldiveni 3
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5ı KAFA ı.AMBASı

1. 3 Led'li(en az) 311AMİnçg kalem pilli

2. Baş tarafını çevreleyen elestik yapıda olmalı

3. Ayarlanabilir olmalı

6} ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tamamen su geçirmezmalzemeden tiretilmiş olmalıdır.

2. Yağışlı havalar için kullaruma uygıın olmalıdır.

3. Kalın kaymaztabana süip olmahdır.

4. Suya ve rilzgfurakarşı yalıtımlı olmalıdır.

5. Sarı veya Siyah renk olmalı

6. Enaz l yıl garantiye salıip olmalıdır.

7. Tulum çizmelerin ayak numaralan bir adedi 43 ve diğer iki adedi de 42 numara olmalıdır.

Numara 42 43
Tulum çizme
adet

2 1

7) El FENERİrexııılr şARTNAMESİ

1. led sayısı en az 20 adet olmalı

2. Şarj süresi en azt2 saat olmalı

3.Yanma süresi en az 8 saat olmalıdır.

4.Şarj edilebilir olmalı ve şarj kablosu bulunmalıdır

S.Şarj aleti en az220l240w olmalıdır.

._. -- ı: ı i ız qı24
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8. KoNTRot ı(ALEMİ TEKNİK şARTNAMESİ

1.özellikleri:krom vanadyum,krom kaplı,şeffaf selüloz asetat sap|ı olmalıdır

2.Toplam boy:190 mm olmalıdır.

3.Uç kalınlığı Q8mm olma|ıdır.

4.Uç genişliği 4mm o|malıdır.

S.Süngü boyu 100mm olmalıdır.

6.Ürünün Ağırlığı 35 gram orijinal kutusunda ve orijinal kaliteli o|malıdır.

9. EIEKTRİKç| ıeııses| TEı(NİK şARTNAMESİ

l.Süper izole kombine pense 150mm uzunluğunda olmalı

2.özelalaşımlı çelik,kesiciağızlar indiksiyonda sert|eştiri!miş olacaktır

3.Krom kaplı .kalın kaplı pvc izoleliolmalıdır.

4.0rjinal kutusunda kaliteli ürün olmalıdır.

Not: Muayene kabul komisyonunun beğenmediği ürünler her hangi b|r sebep göstermeksizin iade
edilebilecektir.

A Sınıfı YA


