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Hasıanemizin ihıiyaçlanndan aşağıda cinsi ve miktan yazllt olan mal alımı 4734 sayılı Kamu hıale Kanununun
Madde 22 (Dogİudan Temjn) yöntemi iıe sa!ın almacaktıf. KDV Hafiç birim fiyatının hastanemiz satmaıma birimine
göndcrilnesl hUsusunu.
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plJAMA lçlx ı,r,xxlx şARTNAME

(;[.Ntt_ lsrf K vE öznı-ı-ixırn:

l. Pijımı iç göstermez bir kumış kullınılırak yapılmalıdır.
2. llısıılırı zırır verecek bir maddc kullınılmamalıdır.
J. }'etişkin pijıma takımlarında lüm bedenlerden rıimılıdır.
{. ('ocuk pijams ırkımlırınde her 1-,aş serisinden olmalıdır.
5. }'ıkamadı solma yapmamaiıdır.

. 6r,ıqll (5) boJ"ı 60 oJe{
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TERLiK ŞARTNAMEsi

. Topuk Boyu Kısa Topuklu (l- 4 cm) olmahdır.

. Topuk Tipi Düz Topuktu olmalıdır

. Terlik tipi plastik olınalıdır

. 30 adet 4l numara

. 50 adet 42 numara

. 60 adet 43 numaıa

. 60 adet 44 numara olmalıdır.
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