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Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktan yazıtı olan malzemeler, işter,4734 sayılı Kamu İha|e Kanununun Doğrudan

Temin 22ld (parasal tirnitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satün allnacaktlr . KDV HariÇ en geÇ 23.0'7.2020 tarih ve saat 14:00 a

kadar Baştabipliğimize elden satinalmaakcd@gnıail.com vey a 04|4 3l8 94 23 nolu fax'ımza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başwru Yeri
Teslimaı yeri

Teklif Türü

: Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi

: Hastanemiz ilgili Birimi
: Teklif Birim Fiyat - İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTlNTAŞ
Hastane yöneticisi
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM şARTLARI
|. Teklifedilecek üriin (TSE,lSo,CE vs) belgelerine haiz olacaktür,

Teklif edilen malzemeler kesin sipariş taiihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak )

Teklifedilecekmalzemeler€nazlyl!yüklenicilirmagarantisialtındaolacaktlr.
Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye sal, nanlığınca Nakit durumuna göre yapılacakıır

Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.

Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır,

ihaleyl; ilgili çtkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir,

Üriıne ait ğaranti belgeleri malın teslimi sırasrnda Hastanemiz Dayanıklı Taşınlr Kaylt Kontrol Birimine teslinı edilecektir

Malzemelerin montaj ve onarrml yüklenici firma ıarafından yaplıacektır,

Tekliiini verı|iğinlz ürünün barkod numarasinı teklif kağıdına. y^zınız,

Toplım fiyat üzerinden değerlendirileceklir.

N KA E_ MZATEKL F SAH ı}

FIRMA lSMI
TEBLiGAT ADRESi
VERGi DAiRESi VE
TELEFON VE FAX

Tekllifini verd iz ürünün markasını belirtiniz.

Miktar BirimMaIln / AdıSırı No
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AKçA|(ALE DEvtET HAsTANEsi

GEREKçE

MALzEME ADET
Acil Servis Muayene ve M hade Formu
Kapı Giydirme 6

Maskesız Giriş Kesinlikle Yasakttr Etiketi 30
Yemekhanede Sosyal Mesafeyi Koruyalım 5

Lütfen l Mesafeyi Koruya|ım 50
xontrollü l Hayat 20
Sağlı&ı İçin Mesafeyi Koru 90
Evs€l Atlk 25o
Tıbbı Atık 250
Tehlikeli Atık 40
Merdiven Kaydırmaz Bant 200 m

:;:mil"-
Ka|ite Dir ru SBH MYrd./Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

H Çoba Hüm eyde Aslanl

Akçakale Devlet Hastanesi Acil servis Birimi olarak kuIlanmakta olduğumuz hasta
dosyaları (Acil Servis Muay€ne v€ Müşahade Formu )tükendiği için uygun dosya alınması ve
Acil serviste yapılan düzenleme neticesinde yapılan kapıların hasta bilgilendirmek ve sosyal
mesajlar verilmesi amacıyla kapı giydirme yapılması ,covid-19 salgınına yönelik sosyal
mesafeYi sağlayacak uyarıcı etiketlerin ve Atık Yönetiminde belirlenen standartları sağlamak
amacıy|a (Evsel, Tıbbı, Tehlikeli Atık) etiketleri,Çaltşan güvenIiği ve hasta güvenliği
sağlanması adına Merdiven Kaydırmaz Banttın aşağıda tabloda be|irtilen adetler hususunda
ilgili alımların yapılması gerekmektedir.

Gereğinin yapılmasını arz ederiz.

200.000

Sosyal Mesafe uyarlcl Etiketler
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AKÇAKAIE DEVIET HASTANESİ

TEKNiKŞARTNAME

LAcıL sERvıs MuAYENE VE MüşAHADE FoRMU TE(NıK şARTNAME

Formun ebatl 43 ebatı (29.7*42 cm), kağlt:35o gr beyaz renk ve verilen numuneye uygun
hazırla n ma lıd ır.

Baskı sırası verilen numuneye uygun o|malıdır. Alımı UHDEsiNDE kalan firma önce kalite
birimi ile irtibata geçmelive son düzenlemeleri yapılıp o şekilde basıma geçilmelidir.Bir adet
numune baskı yaparak hastane idaresine tutanak ile teslim ediIecektir.
Yapılacak olan acil servis muayane ve müşahade formu için hastane tarafından onat
Verildikten sonra basıma geçilecektir. Ylrtlk,basIm hatsı vb. sebeplerle uygun olmayan
baskılar 10 gün içerisinde yenileri ile değiştirilecektir.

Dosyalarda ylrt|lma aşınma gibi durumlara karşı dayanıklı malzeme kul|anılmalıdır.

2. KAPİ GİYDİRME TEKNİK ŞARTNAME

ı Ebat i Muhtelif 6 kapt 45 metre kare
o Baskılı renkli folya baskı Firma kapılara uygulama yapmalı
o 0,5 ml folyo olmalı
. A|ım| UHDESİNDE kalan firma önce kalite birimi ile irtibata geçmeli ve son düzenlemeleri yapılıp o

şekilde basıma geçilmelidir.

o yırtık,basım hatası vb.sebeplerle uygun olmayan baskılar 10 gün içerisinde yenileri ile
değiştirilecektir.

. y|rtılma aşınma gibi durum|arla karşı dayanıklı malzeme kullanılmalıdır.

3.ATıK YÖNETiıııi_erır eynışTıRMADA KuILANlıAN ETİKETIER

ı Tehlikeli atık,Evsel Atllç Tıbbı Atlk tanlmh 3 çeşit etiket şekilde olacaktır.
. A5 ebat|nda olacak şekilde.
. Kağtt:135 gr.Parlak kuşe şekilde olacaktır.
. Yap|şkanı kuwetli olmalldlr.
o Teslim yerine kadar her türlü taşıma, yükleme, boşa|tma masrafları yükleniciye ait olacaktır
. Ürün nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajianmış olacaktır.
. Muayene ve kabul strasında yüklenicinin yetkili bir personeli de bulunacaktır.
. Muayene sıraslnda tespit edilen hasarll ürün kabuı edilmeyecektir. Hasarll ürün firma

tarafından tedarik edilecektir-

o Folya baskı olmalıdır.
. Lamine olmalİdlr.

. Graflk tasarlm uygulama firmaya ait

Verilen örneğe uygun bir şekilde basılmalıdır

4.sosYAt MESAFE uYARlcl ETiKETLER
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Nakliye ve montaj firmaya ait.

5.MERDİVEN KAYDİRMAZ BANT

ı 5*150 cm olacak şekilde.
. Kaydlrmaz

ı Yapışkanı kuwetli olmalıdır.
. Teslim yerine kadar her türlü taşıma, yükleme, boşaltma masrafları yükleniciye ait olacaktır.
o Ürün nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajlanmış o|acaktır.

. Muayene ve kabul sırasında yüklenicinin yetkili bir persone|i de bulunacaktır.

. Muayene sırasında tespit edilen hasarlı ürün kabul edilmeyecektir. Hasaıh ürün firma

taraflndan tedarik edilecekir.

TESLİM,MUAYENE VE KABUI
Teslim yerine kadar her türlü taşıma ,yükleme ,boşaltma masrafları yükleniciye ait

olacaktır. Nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır. Muayene ve

kabul sırasında yüklenicinin yetkili bir personeli olmalıdır.
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