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1- TEMiZLiK PERSONELi KlYAFETi ( 22 ADET)
•

Kuma§ turu alpaka %65 pes %35 viskon olmalidir.

•

Renk altGRi olmalidir. UST TURKUAZ renginde Yaka ve kollarmda gri olacaktir.

•

Kolay temizlenen ve utu tutan ozelliklerde olmalidir.

•

Erkeklerde ust forma uzun veya kisa kol (v) yaka modelinde olmalidir.

•

Bayanlarda Ust forma tunik boy, tercihe gore uzun veya kisa kol.

•

Ust forma sag ve sol bel hizasmda iki adet cep olmalidir.

•

Ust forma sol gdgus hizasmda cep olmalidir.

•

Ust forma sag gdgus hizasmda kurum adi ve logo baskisi olmalidir.

•

Pantolonda iki dnde bir arkada olmak uzere up adet cep olmalidir.

•

Kopma ve yirtilmaya mukavemeti yuksek olmalidir.

•

Idarenin belirleyecegi renkte bone veya saten bapdrtusu birlikte verilecektir.

2- SABO TERLiK (11 ADET)
a) Muhtelif numaralarda
b) Suni deri
c) Kaymaz tabanli
d) On tarafi tamamen kapah sabo tipi terlik
3- GENEL OZELLiKLER.
a. istekliler ihale komisyonunca degerlendirilmek uzere alimi yapilacak her malzemeden en az 1 (bir)
adet numuneyi ihale esnasinda komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sirasi ve adi
belirtilmek uzere. uzerine etiket yapiptinlarak dizi pusulasina baglanmak suretiyle ihale esnasinda
sunulacaktir.
b. Ihaleyi alan firma sozle§menin imzalanmasina muteakip, pizelgelerde belirtilen Bursa il Saghk
Mudiirliigu ve bagli kurumlarmda gorev yapan temizlik gdrevlilerinin olpiilerini alacaktir

c. Kullanim esnasinda ortaya pikan imalat ve malzeme hatalanndan dolayi idare'nin firmadan mail
degiptirmesini talep etmesi durumunda firma hipbir iicret talep etmeksizin, hatah uriinlerin eline
ulapmasina muteakip 10 (on) gun iperisinde yenisiyle degi§tirmekle yukumliidur. Malzemenin
teslimi/reddi durumlarmda her turlii tapima i§lemleri ilgili firma tarafindan ek iicret talep etmeksizin
yapilacaktir.
d. Teknik §artnamede belirtilen istek ve dzellikler esastir. Imalat oncesinde sunulan numune; §ekil. bipim,
zarafet ve i^pilik kalitesi hususlannda geperlidir
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