AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Konu: Fiyat Bildirimi
Tarih : 18/09/2018
Aşağıda yazılı olan malın/hizmetin işletmeniz/firmanız tarafından tedariki mümkün ise satın
alınmasına/fiyat araştırılmasına esas olmak üzere KDV Hariç yerine teslim piyasa satış
fiyatlarınızın 27 EYLÜL 2018 saat 10.00’a kadar bildirilmesini rica ederim.

SATIŞ FİYATLARI
Fiyat veren işletmenin/firmanın adresi
Yetkilinin İmzası
Vergi Dairesi
Vergi No
Banka Şube Adı
IBAN No
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Satın Alınacak /Fiyatı araştırılacak malın
cinsi ve nitelikleri
Sensörlü havlü makinesi
Yüzey temizleyici
Z katlama peçete
Tuvalet kağıdı
Oda spreyi
Mop paspas
Temizlik bezi
Wc banyo temizleyici
Yer yıkama makinesi için ped

:
:
:
:
:
:

Miktar

Ölçü Birimi

2
12
10
20
2
50
5
12
1

adet
koli
koli
paket
koli
adet
paket
koli
paket

NİTELİĞ
İ

Birim
Fiyatı
TL

Toplam Fiyatı
TL

Genel Toplam
TL

NOT: Yukarıda/ Ekli listede belirtilen mal/hizmeti Firmamızın en geç 3 Gün içerisinde temin
etmeyi taahhüt eder.
İmza-Kaşe

TEKNİK ŞARTNAME
Not: her üründen 1 adet numune verilecektir

SENSÖRLÜ KAĞIT HAVLU MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
*Otomatik ve sensörle çalışan özel bir dispenser ile kullanıulan bir ürün olmalıdır.
*Dispenserin özelliği ile sadece bir el hareketiyle, dokunmadan havlu kağıt vermelidir.
*Dokunmadan havlu verme sistemi sayesinde çapraz bulaşma (cross contamination) riskini önlemelidir.
*Kağıt boyu ve gecikme zamanı ayarı kullanım ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmelidir.
*En az 21 cm. enindeki kağıt havluya uyumlu olmalıdır.
*Ürün elektrikle çalışabilir olmalıdır.
*Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.

YÜZEY TEMİZLEYİCİ
1. Ürün 5 litrelik bidonlarda olmalıdır,
2. Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir,
3.Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir
4.Ürünün raf ömrü en az 18 (onsekiz) ay olacaktır,
5. ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır,
6.Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır,
7.Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5 pH olacaktır,
8.Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır.
9.Ürün açıklayıcı bilgileri üzerinde yazılı olacaktır.
10.Marka bilinirliliği olacaktır.

Z KAT HAVLU KAĞIT
12345678-

%100 selülozdan imal,
Çift katlı,
Yaprak boyutları 19 x 24 cm’den küçük 23x24 cm’den büyük olmamalı,
Yaprak sayısı 200-250 adet aralığında,
Emiciliği yüksek ve hızlı olmalı ayrıca dayanıklı olup ıslandığında dağılmamalı ve yapışmamalıdır,
Ürün baskısız, parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir,
Beyaz renkte olmalıdır,
Önerilen mala dair numune şahit numune olarak İdareye teslim edilecektir. Şahit numune üzerine ürün adı,
ürün kodu ve firma adı yazılmalıdır.

TUVALET KÂĞIDI
1- Çift katlı %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2- Yaprak ölçüleri en az 10cm. x 12cm. (±0.5 cm) Olmalıdır.
3- Rulo uzunluğu min.22 metre olmalıdır.
4- Beyaz, parfümsüz ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.
5- Su emiciliği yüksek olmalıdır. Yaprak perfore yerinden kolay kopmalıdır.

ODA PARFÜMÜ
1- Kuruluşlarda hali hazırda kullanılmakta olan makinelere uyumlu olacak / uyumlu hale getirilecek
Oda spreyi, odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek
özellikte olacaktır.
2- Oda spreyinin pH değeri 6,5 ± 1 olacaktır.
3- Oda spreyinin yoğunluğu 20 0C de 1,00 ± 0,05 g/ml olacaktır.
4- Oda spreyi görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
5- Oda spreyi püskürtme aparatlı, ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir.
6- Oda spreyi yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.
7- Oda spreyi 320 ml’lik ambalajlarda olmalıdır.
8- ISO-9001-2008 kalite sistem yönetimi belgesi ,14001-2004 ulusal çevre yönetimi sistemi standartı
belgesi,18001-2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemibelgesi,22005-2005 gıda güvenliği yönetim
sistemi kalite belgesi sistemlerine uygun olarak 1nci kalitede üretilmiş olacaktır.
9- ÜrünSağlık Bakanlığı üretim iznine sahip olmalıdır.

MOP PASPAS BEZİ
1.

Ürünün su emici özelliği yüksek olmalıdır.

2.

Kullanılan yüzeylerde ip tortu bırakmamalıdır.

3.

Pamuklu ipten üretilmiş, dikişleri sağlam, sık olmalıdır. Püskülü dökülmemelidir. 1. Kalite olmalıdır.

4.

Çabuk deforme olmamalı. Kullanılan kimyasallara dayanıklı olmalıdır.

5.

Ürünün ebatı 50 cm. olmalıdır.

6.

Paspasın sap kısmına takıp çıkarılması kolay olmalıdır

7.

Mikrofiber olmalıdır

TEMİZLİK BEZİ
1-Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilmelidir.
2-Temizlik bezi en az 40x40 cm ebatlarında olmalıdır. Her pakette 10 adet bez bulunmalıdır
3-mikrofiber olmalı.
4- Mikro fiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
5-Yüzeylerde toz, dalga, kir ve bez artığı bırakmamalıdır.
6-Su emme gücü yüksek, sentetik fiberlerden oluşan 95 derecede yıkanabilen kiri uzaklaştıran türde olmalıdır.
7-Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır.
8-TSE belgeli olmalıdır.

WC BANYO TEMİZLEYİCİ
1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır.
2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır
3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.
4. Yüzeyleri çizmemeli ve kolay durulanmalıdır.
5. Orijinal ambalajlarda olmalıdır.
6. Teklif edilen malzeme TSE; ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.
7. Bakterisit kireç çözücü özelliğe sahip olmalıdır.
8. Ürün 5 litrelik bidonlarda olmalıdır

YER YIKAMA MAKİNESİ İÇİN TEMİZLİK PEDİ
1.
2.
3.
4.
5.

Kullanılan makinaya uygun boyutta ve 1. Kalite olmalıdır.
Siyah renkli olmalıdır.
Cila sökümünde kullanılabilir olmalıdır.
Siyah renkte olmalıdır.
51 cm çapında olmalıdır

