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MALATYA VALİ LİĞİ
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Şehit Mehmet Kı lıç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

: 11085252.321-01/,-KONU : Teklif Mektubu
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30.01.2019
Tekliflerin verileceği son tarih :05.02.2019
Saat : 17:00'a kadar

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda belirtileıı mal kaleminin temini 4734 sayı lı Kamu hale
Kaıııııııııııııı 22/d maddesi gereğince piyasadan teklif alı nması usulü ile satı n alı nacaktı r. ilgilendiğiniz takdirde KDV
hariç fiyat teklifiniz' genel şartlar doğrultusunda en geç /0502/2019 tarih ve saat:17:00' a kadar Hastanem'', Sat 'nalı ncı
(Doğrudan Temin) birimine fakslamanı z ve aslıııı göndermeniz hususunda;
Gereğini rica ederim.
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:1 Adet Teknik Şartnante(5 Sayfa)

GENEL ŞARTLAR:
Istekli ler tekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartı yla verecektir.
Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değ.erlendirmeye alı nmayacaktı r.
Ödeme saymanlı gı n nakit durumuna göre en geç 150(Yüzelli) gün içerisinde yapı lacaktı r.
Tcslimat Teknik Şartname doğrultusunda yapı lacaktır.
İ stekli firmalar teklif' mektubu ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin ası lları nı tesliııı etmeleri
gerekmektedir.
Teld iller bu format üzerinde yapı lacak, farklı formatta sunulan teklifler değerlendirmeye al ı nmayacakt ı r.
Kısmı Tel:bre Kapalı dı r.

Adres

Inönü Cad.TCDD Ambar Yolu Malatya Eğitim ve Araştı rma Hastanesi Arkası Yeşilyurt/MALATYA
Bilgi için:Abdulrezzak AKÇA
Duyan: idari Memur
Tel
0422 221 01 34 Dahili :1136
Faks
0422 221 17 90
e-posta :ı nalatyaadsm.strı lm@saglik.gov.tr
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ISTEM NO: 1333
MALZEME /CIHAZ ADI: Evde Sağlı k Hizmetleri Personelleri Kıyafetleri
ISTEYEN BİRİM/HASTANE: Evde Sağlı k Hizmetleri Birimi
ISTENEN ÖZELLİICLER:

1-MONTGOMER
I. Dış kumaş su geçirmez, PVC kaplamalı zorlanma ve aşınmaya dayanıklı, birinci sınıf
sentetik kumaş, iç astarı polar kumaş olacaktır.
Dış ve iç kumaşı turkuaz (pantone 17-440TPX) renkte olacaktır.
Dört adet dış cep, dış iki yan cep fermuarlı , üst cepler körük1ü kapaklı , iki adet iç gizli cep,
cepler fermuarlı ve iç sağ altta bir yan cep olacaktır.
Önden fermuarlı, fermuar üzeri kapak banth ve eı rth, yakası geniş yaka, içteki dik yaka, yaka
içerisinde gizli kapüşon, kapüşon açıldıktan sonra yaka hizasındaki her iki ucundan .cırt ile
yakaya sabitlenebilen özellikte olacaktır.
Kol ağızları gizli ribanalı olacaktır. Kolda uçtan 8 cm uzaklı kta 5 em' lik genişlikte ve etek
uçlarında uçtan 5 cm yukarı da 5 cm. genişliğinde, göğüs ön üst cep kapaklarımn üstüne
dolaşan 5 cm. genişliğinde birinci sınıf gümüş gri renldi (#808080 RGB 128128128)
reflektör şerit bulunacaktır.
Üst sol cep üzerinde unvan kokardı, kokardın üzerinde beden numarasına göre 5-10 cm
yukarısında el telsizlerin arka klipsinin aşılabileceği 4 cm açıklığı olan 3 cm eninde 8 cm
uzunluğunda bant olmalıdır. Sol cepte Sağlık Bakanlığı logosu sol kolda il adı veya il logosu,
sağ kolda Türk bayrağı altında, Evde Sağlık Hizmetleri logosu yer alacaktır.
Sırtta birinci sınıf reflektif gümüş gri (#808080 RGB 128128128) transfer baskı ile Arial
karakterinde üstte yarım daire şeklinde "EVDE SAĞLIK" ortada "HIZMETLERI" altta "İL
ADI" yazısı bulunacaktır. İL ADI 8 cm yükseklikte EVDE SAĞLİK HIZMETLERI yazısı 4
cm yükseklikte olacaktır. İl adının altında 4 em yükseklikte 444 3 833 telefon numarası
yazılacaktır.
2-KIŞLIK YELEK
Yelek rengi dış ve iç kumaşı turkuaz( pantone 17-440TPX) renkte olacaktır.Dış kumaş su
geçirmez PVC kaplamalı ,zorlanma ve aşınmaya dayanıklı, birinci sınıf reflektif özellikte
sentetik kumaş,iç astar! polar kumaş olacaktır.
Yelek modeli önden fermuarlı, 4 adet dış cepli, 2 adet iç gizli cepli, 1 adet sağ yanda telefon
cebi cırtlı, üst cepler kapaksız, alt kısımları körüklü, sol cep kalem dikişli olacaktır. Yaka
modeli geniş dik yakalı tipte olacaktır.
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Yeleğin etek uçlarında uçtan 5 cm yukarı da ve göğüs ön üst cep kapaklarının üstünde beş
cm. eninde birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif şerit
bulunacaktır.
Ost sol cep üzerinde, cebin dış köşesine dayalı hizada unvan kokardı, kokardın üzerinde
beden numarasına göre 5-10 cm yukarısı nda el telsizlerin arka klipsinin aşılabileceği 4 cm
açıklığı olan 3 cm eninde 8 cm uzunluğunda bant olmalıdı r. Sol cep üzerinde Sağlık
Bakanlığı logosu bulunacaktı r.
Sırtta birinci sını f reflektif gümüş gri (#808080 RGB 128128128) transfer baskı ile Arial
karakterinde üstte yarım daire şeklinde "EVDE SAĞLIK" ortada "HIZMETLERI" altta "İL
ADI" yazısı bulunacaktır. İ L ADI 8 cm yükseklikte EVDE SAĞLIK HIZMETLERI yazısı 4
cm yükseklikte olacaktı r. Il adının altında 4 cm yükseklikte 444 3 833 telefon numarası
yazılacaktır.

3-KIŞLIK PANTOLON
Pantolon kumaşı turkuaz (pantone 17-440TPX) renkte, % 100 koton kanvas, su ve yağ
iticilik verilmiş EN ISO 24920, güç tutuşurlulc EN ISO 531, ışığa karşı renk haslığı EN ISO
105-B02, kopma mukavemeti EN ISO 13934-1, Yırtı lma Mukavemeti EN ISO 13937-4
standartlarında olacaktır.
Pantolon modeli yandan çift cepli, bel iki yandan 5 cm lastildi, önden fermuarlı, arka sağ cep
kapaklı cırtlı, sol cep körüldü telsiz uyumlu kapaklı cırtlı, diz hizası üstünde yanda sağda ve
solda körülclü cep, dış kapaklı cırtlı, kapaklar üzerinde "ESH İL ADI" yazısı gümüş gri renkli
(#808080 RGB 128128128) iplik işlemeli tipte olacaktır.
Pantolon alt ucundan 30 ve 40 cm üzerinde çepeçevre beş cm eninde 2 adet birinci sınıf
gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif şerit bulunacaktır.
4-KAZAK
Kazak rengi beyaz (pantone: 11-0601 TP), birinci sınıf 40/1 deniye akrelik iplik
karışımından imal edilmiş olacaktır.
Kazak modeli sıfır yakalı, kollar ve bel lastik ribanalı, sol göğüste Sağlık Bakanlığı logosu
üzerinde unvan kokardı, soL kolda il adı veya il logosu, sağ kolda Türk bayrağı, altında Evde
Sağlık Hizmetleri logosu sırtta 19x27 cm birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB
128128128) reflektif kumaş üzerine Times New Roman karakterinde turkuaz (pantone 17440TPX) iplikli konturlu 3,5 cm yüksekliğinde üstte yarım daire şeklinde "EVDE SAĞLIK"
ortada "HIZMETLERI" altta "İL ADI" yazısı nakış işlemeli olarak, ürün üzerine dikişli
olacaktır. İl adının altında 3,5 cm yükseklikte 444 3 833 telefon numarası işlenecektir.
5-UZUN KOLLU PENYE
1. Penye kumaşı beyaz: 300 g/m2 (+/-% 5 ) ağırlığında 30/30/10 3 iplik ring şar donlu % 100
pamuk, su iticili, leke tutmaz arka yüzü su emicili, fakat dış yüzeye nemliği yansıtmayan,
normal yıkamalarda diğer çamaşırlara göre %60 daha hızlı kuruyabilen anti bakteriyel penye
kumaştan üretilmiş olacaktır.
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2. Penye modeli sıfır yakalı, yakası ve kol geçmeleri recme dikişli, kol uçları ve bel lastik
ribanah tipte olacaktır, sol
göğüste Sağlı k Bakanlığı logosu üzerinde unvan kokardı, sol
kolda il adı veya il logosu, sağ kolda Türk bayrağı, altı nda Evde Sağlık Hizmetleri logosu,
sı rtta 19x27 cm birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif kumaş
üzerine Times New Roman karakterinde turkuaz (pantone 17-440TPX) iplikli konturlu 3,5 cm
yüksekliğinde üstte yarı m daire şeklinde" EVDE SAĞLIK" ortada "HIZMETLERI" altta "İL
ADI" yazısı nakış işlemeli olarak, ürün üzerine dikişli olacaktır. İl adının altında 3,5 cm
yükseklikte 444 3 833 telefon numarası işlenecektir.
6-YAZLIK PANTOLON
Pantolon kumaşı turkuaz (pantone 17-440TPX) renkte, % 100 koton ribs su ve yağ iticilik
verilmiş EN ISO 24920, güç tutuşurluk EN ISO 531, ışığa karşı renk haslığı EN ISO 105B02, Kopma Mukavemeti EN ISO 13934-1, Yırtı lma Mukavemeti EN ISO 13937-4
standartları nda olacaktır.
Pantolon modeli yandan çift cepli, bel iki yandan 5 cm lastikli, önden fermuarlı, arka sağ cep
kapaklı cırtlı , sol cep körülclü telsiz uyumlu kapaklı cırtlı, diz hizası üstünde yanda sağda ve
solda körüklü cep, dış kapaklı cırtlı , kapaklar üzerinde "ESH İL ADI" yazısı gümüş gri renkli
(#808080 RGB 128128128) iplik işlemeli tipte olacaktır.

Pantolon alt ucundan 30 ve 40 cm üzerinde çepeçevre beş cm eninde 2 adet birinci sınıf
gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif şerit bulunacaktır.
7-KISA KOLLU PENYE
Penye kumaşı beyaz (pantone: 11-0601 TP): 30/1 %100 pamuk çift toplama lakost kumaştan
imal, su iticili, leke tutmaz arka yüzü su emicili, fakat dış yüzeye nemliği yansıtmayan,
normal yıkamalarda diğer çamaşırlara göre %60 daha hızlı kuruyabilen anti bakteriyel 40
derecede 30 veya 40 yı kamaya dayanıklı penye kumaştan üretilmiş olacaktır.
Penye modeli Lagos polo yakalı, iki düğmeli, kısa kollu, kol geçmeleri recme dikişli, ense
biye dikişli olacaktır.

Penye üzerinde sol göğüste Sağlık Bakanlığı logosu üzerinde unvan kokardı, sol kolda il adı
veya il logosu, sağ kolda Türk bayrağı, altında Evde Sağlık Hizmetleri logosu, sırtta 19x27
cm birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif kumaş üzerine Times
New Roman karakterinde turkuaz (pantone 17-440TPX) iplikli konturlu 3,5 cm
yüksekliğinde üstte yarım daire şeklinde "EVDE SAĞLIK" ortada "HIZMETLERI" altta "İL
ADI" yazısı nakış işlemeli olarak, ürün üzerine dikişli olacaktır. İl adının altında 3,5 cm
yükseklikte 444 3 833 telefon numarası işlenecektir.

8-AYAKKABI
1. Beyaz renkte spor ayakkabı olacaktır.
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İSTENEN DÖKUMANLAR
1-Teklif sahibi, teklifi ile birlikte talumlann kumaş özellikleri ile renk kodları,
kullanı lan reflektif ve diğer malzemelerin marka menşei ve teknik özelliklerinin
görülebileceği dokümanları vermelidir.
2-Teklif sahibi teklif ekinde Teknik Şartname yer alan maddelere cevabı içeren
dokümanı sunacaktı r.

GARANTI

1-Takı mlar en az iki yı l süre ile hatalı işçilik için , kumaş ve rcflektif malzemeler için
ise bozulma ve deformasyonlar için en geç 10 gün içinde o ürün yenisi ile değiştirilme
garantisi vermelidir.

MUAYENE KABUL

1-Setlerin muayene ve kabulleri idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapılacalctır. Kontrol
ve muayenede, şartnamede istenilen ve teldifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol
edilecektir.
2-Ayrıca tüm parçaların uygunluğu kontrol ve sayımı yamlacalcfir.
3-Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

DEMONTRASYON

1-Teklif edilen ürünlerin tamamı bu şartnamede istenilen vasıflarda ya da daha üstün
özelliklere sahip olacak ve alternatif malzeme teklif edilmeyecektir.
2-Teklif sahibi ihale günü ve saatinde bu şartnameye uyan bir takımı demonstrasyon yapmak
üzere hazır bulunduracak, demonstrasyon için nıımune getirmeyen firmanın teklifleri
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-Oluşturulan komisyon teklif, edilen takım ile ilgili tüm testleri yapmaya ve yaptırmaya
yetkilidir. Komisyon tarafından yapılan veya istenilen testler sonucu meydana gelen hasarları
firmalar kabul edeceklerdir.
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KIYAFETLERİN TESLIM SÜFtESİ VE YERI:

1-Firma, takımların tamamını idarece mal teslim alma ile görevlendirilmiş personelin
belirlendiği yer ve zamanda teslim edecektir.
2-Malzemeler özelliklerine göre su, toz ve nemden etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış
olacak, nakliye esnasında kirlenme ve bozulmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRMESİ:

1-Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayn ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya
göre cevap verecelclerdir. Bu cevaplar "Özel Görev Kıyafeti teklifımizin teknik şartnameye
cevaplan ve açıklamaları içeren doküman" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına
yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnamede istenilen özelliklere
ait dokümanlar teklif esnasında dosyada sunulacak, özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği
belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname bulunursa firma değerlendirme dışı
bırakılacaktır.

2-Şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri değerlendirmeye
almmayacaktır.

Eki:Logolar (Şekil 1)- (Şekil 2) (1 Sayfa)

Bu Teknik Şartname 5(beş) sayfadan ibaret olup 10/01/2019 tarihinde komisyonumuzca imza
altına alınmıştır.

Dt.Hülya GÖKGÖZ
Dişhekimi

Dt.Nihal TURGUT
Dişhekimi
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Serpil SAYIN
Diş Protez Teknisyeni
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LOGOLAR

Şekil- 1 SAĞLIK BAKANLIĞI LOGOSU

Şekil -2 EVDE SAĞLIK HIZMETLERI LOGOSU

