
Sıyı
Konu

T.c.
şANLıURFA VALlLlĞl

lL sAĞLtK MÜDÜRLÜĞü
Ş.Dİurfı Akç.kılc D.vl.t H.§tıD.ri Bışh.İimliği

| 78319611
: Tcklifc Dsvet

PİYASA F|YAT ARAşTıRMA TEKLlF MEKTUPU

03.06.2022

_ . _ İTP:]dzin ü'iy6çlaİmdr! .şağıda ciD5i vc mikın yazılı oIan oıı ıltmı 4734 sıyılı Kamu Dıalc Kanununun
M.ddc: 22 (Doğudan TcDin) yöDtcDi ile sıtü .lüt8cıktı.. KDV Ha.iç birim fiyat! n ha§t!.cmiz s8İnılmı biıimiıc
8önderilmesi hususunu;

Bilıilerinizc rica edc.im

T.lefon : (X14 3l8 94 65
F.k : 04la J!8 94 23

op.Dr. Mehm€t CÜMER
Başhekim

s.\. MALft lzMETIYAPlM İŞlNlN
cı^isı İt iK,ı,ARt öı.çü

BlRlitl
MARKA
/ıtoDf,t-/
TlTtJaB

ı]IRlnt
1,1YATl

'toPLAIt flı,A1,1

I ı,ELEl\ l ADET
KlsA KoLLU TlsRT, _ .J ADET,,Isll

ADE'l,
GENf,l, TOPL,\]lt (KD\'

son TeklifTarih v. §ıslİ :09.06.2022 SAAT: l4.00

NoTLAR L Teİ ik şao,aın.siolan mi,lzm.lc.de 1.tn(şlrnamey. ü}İnayaıı teklitle.d€&rlendinnc dış bratılacaİhr
2. Hğ |ür|iı naİliye. kargo, ta§una w mo.laj giderlen yüİl.nicl fi.maya aiı olacalıf
], 8u alımda k|s,ni lğkıif v€rilcbili,

Teklifveren firmsnm
ı/ Ünvanı Firma Yetkilisi

Telefon ve lmza

E_mail

satlnalma Birifii
Adles] Adnan Menderes Ma
63500 Akçekal€rŞanl|urfa

Aynnilh Bllgi
h. Turgul Öıal, Bulvai No] 17 , İlt : o 414

Faks :0414
3189300- oahilj:9465
318 94 23_ 0 414 318 94 65

E mail :§aİnalmaakcd@gmail.com



Yelek
1.1.1. Yelek rengi dış ve iç kumaşı hırkuaz (pantone 17_440TPX)renkte olacaklır.Dış_kıımaş su

l"Ji.... pVC "kaplamali 
,orlanma ," uşi*uyu dayanıklı, birinci sınrf reflektif özellikte

sentetik kumaş, iç astan polar kumaş olacaktır,

1.1.2. Yelek modeli önden fermuarlı,4 adet dış cepli,2 adet iç gizli cepli, 1adet.sağ yanda

telefon cebi cırtlı, iist cepler kapaksiz, alt krsımlan körüklü, sol cep kalem dikişli olacaktır,

Yaka modeli geniş dik yakalı tipte olacaktıı.

1.1.3. Yeleğin etek uçlarında uçtan 5 cm 1ukarıda ve g!^E]s ön üst cep kapaklannın üstünde

u"ş ". eiinde birinci ,r.i'gtı.tış gri renkli (#80s080 RGB 128128128)reflektif şerit

bulunacaktır.

1.1.4. Üst sol cep tizerinde, cebin dış köşesine dayalı hizada unvan kokardı, kokardın izerinde

beden numarasına göre 5_10 .m yüu.rsınaa el telsizlerin arka klipsinin aşılabileceği.4 cm

açrklığı olan 3 cm e-ninde 8 cm uziırıluğıında bant olmalıdu. Sol cep i2erinde Sağl* Bakanhğ

logosu (Şekil- l ) bulunacaktır.

1.1.5. Sırtta birinci sınıf reflektif giiırnüş gri (#808080 RGB l28l28l28)transfer baskı ile Arial

karakterinde üstte yanm aa*'İ"İ[.J.':evne sıĞı_ı«- ortada "HIZMETLERI, altta "lL
Öil;;;.;;;i;";;;d; iL inj 8 cm yiıksekıikte Eı7DE SAĞLIK HizMETLERi yazısı

a ". 
'vtiı.retliı,ıe olacaktır. İı adının altinda 4 cm yiikseklikte 4M 3 833 telefon numarası

yazılacaktır.

Kısa Kollu Penye

1.1.6. Penye kumaşı beyaz (pantone: 11-060l TP): 30/l %100 pamuk çift toplama lakost

tu.tt n'l.uı, .u iri"iıi, Ğk" trt._ arka yüzü su emicili, fakat dış yüzeye .nemliği
yansıtmayan, normul yrla.ula,au alge, çamaırlga göre %60 daha hızlı kuruyabilen anti

ilrı,t".iy.i+o-a"recede j0 ,"ju +o y*ui"ya dayanıkıı penye kumaştan iiretilmiş olacalııır.

1.1.7. Penye modeli Lagos polo yakalı, iki düğmeli, kısa kollu, kol geçmeleri recme dikişli,

ense biye dikişli olacalılr.

PenyeüzerindesolgöğusteSağlıkBakanlığılogosu(Şekil-1)üzerindeunvankokardı,solkoldailadı
,"y" iı ıogo.r, sağ kolda Türk iayragı, altında Evde Sağlık Hizmetleri logosu (Şeki1_2), sırtta |9y27 cm

birinci sınlf gümüş gri renı<ıi (*sot6ao RGB 128128l28) reflektif kumaş iizerine Times New Roman

karakterinde tuİkuaz (pantone I7440TPX) iplikli konfurlu 3,5 cırı yüksekliğinde üstte yarım daire

,"*ıı"i""iroa sıĞix. ortada "H12METLER1" altta ,lL ADI" yazısı nakrş işlemeli olarak, üriin

ur".i"" aıriıi olacaktır. İl adının altında 3,5 cm yükseklille zl44 3 833 telefon numarası işlenecektir

SwEATSHiRT

1.1.8. Dış kumaş su geçirmez, PVC kaplamalı zorlarıma ve aşnmaya dayanıklı, birinci sınıf

sentetik İumaş, iç astarı polar kumaş olacaktır,

1.1.9. Dış ve iç kumaşı turkuaz (pantone l7-440TPX) renkte olacaktır,

1.1.10. Dört adet dış cep, dış iki yan cep fermuarlı, üst cepler körüklü kapaklı, iki adet iç

gizti cep, cepler fermuarlı ve iç sağ alna bir yan cep olacaktır,

1.1.1l. Önden fermuarlı, fermuar iizeri kapak bantlı ve cırtlı, yakası geniŞ.Yaka, iÇteki dik

yaka, yaka içerisinde girli l."pi;,ş"., l,"pEon açıldıktan sonra yaka hizasındaki her iki ucundarı

cırt le yal<aya satitlenebilen özellille olacaktır,

EVDE SAĞLIK HiZMETLERİ KIYAF,ET ŞARTNAMESI
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1.1.12. Kol ğız|arı giz|i ribanalı olacaktır. Kolda uçtan 8 cm uzaklıkta 5 cm, lik genişlikte ve

etek uçlannda rçt r, 5 ". üukanda 5 cıı. genişliğinde, göğüs ön üst cep *apakla_nnın

üstüne dolaşan s cm. g"nişıiginde birinci sınrf gi.irni§ gri renİli (#808080 RGB 128l28l28)

refl ektör şerit bulunacailır.

1.1.13. Üst sol cep üzerinde unvan kokardı, kokardın üzerirıde beden numarasına göre 5_

l0 cm yukarısında el telsizlerin arka klipsinin asılabileceği 4 cm açıklığı_o]1n.1 "-
eninde 8 cm ızunluğunda bant olmahdır. §ol cepte Sağlık Bakanlığ logosu (şeki1_1), sol

kolda il adı veya il logosu, sağ kotda Tiirk bayrağı altında, Evde sağlık Hizmetleri logosu

(Şekit-2) yer alacaktrr.

1.1.14. Sırtta birinci sınıf reflektif giimüş gri (#808080 RGB 128128l28)transfer baskı ile

Arial karakterinde üstte yanm daire ğeklinie-"EvDE SAĞLIK, ortada "HiZMETLERi" altta
*lL ADI,, yazısı bulunacattır. İı_ anı 8 cm yükseklikte EVDE SAĞLIK HİZMETLERi
yarısı 4 c- yiikseklikte olacaktır. iı adının aıtında 4 cm yfüseklikte M4 3 833 telefon numarası

yazılacaktır.


