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KİT-ARGEM kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılacak aşağıda adı, özelliği ve miktarı 
belirtilen plastik ve sarf malzemelerle ilgili verilecek tekliflerde mutlaka, marka, kod numarası 
ve ambalaj boyutu (adet veya paket) belirtilmelidir. Teklif edilen ürünler için verilen marka ve 
kod numarasını gösterir katalog bilgisi teklifle birlikte sunulmalıdır. 
 
  

Sıra No Malzemenin 
Adı 

Özelliği Miktarı Birimi 

1.  Atık Kutusu-1 Uluslararası standartlara uygun olarak polipropilenden  
Üretilmiş, kapaklı, 1,3 L hacminde ve üzerinde 

biyogüvenlik uyarıları olmalıdır. Pipet ucu ve enjektör 
atmak için üzerinde ayrıca açılabilir küçük kapak 
olmalıdır. 

20 Adet 

2.  Atık Kutusu-2 Uluslararası standartlara uygun olarak polipropilenden  
üretilmiş, kapaklı 3 L hacminde ve üzerinde biyogüvenlik 

uyarıları olmalıdır. Pipet ucu ve enjektör atmak için 
üzerinde ayrıca açılabilir küçük kapak olmalıdır. 

20 Adet 

3.  Atık Kutusu-3 Uluslararası standartlara uygun olarak polipropilenden  
Üretilmiş, kapaklı, 12 L hacminde ve üzerinde 
biyogüvenlik uyarıları olmalıdır. 

10 Adet 

4.  Atık Kutusu-4 Uluslararası standartlara uygun olarak polipropilenden  
Üretilmiş, kapaklı, 15 L hacminde üzerinde biyogüvenlik 
uyarıları olmalıdır. 

5 Adet 

5.  Bidon, 2 L Kalın HDPE’den üretilmiş ve 2L hacminde, kapaklı 
olmalıdır. 

10 Adet 

6.  Bidon, 10 L Kalın HDPE’den üretilmiş ve 10L hacminde kapaklı 
olmalıdır. 

10 Adet 

7.  Buz kovası, 1 L Poliüretandan üretilmiş, kapaklı ve 1L hacminde 
olmalıdır. 

5 Adet 

8.  Buz kovası, 4 L Poliüretandan üretilmiş, kapaklı ve en az 4L 
hacminde olmalıdır. 

5 Adet 

9.  Kauçuk vakum 
tip hortum 

Uluslararası standartlara uygun olarak 45A sertlik 
derecesinde en iyi kalite saf, esnek ve doğal 
kauçuktan üretilmiş,  -25°C ile +70°C arasındaki 
sıcaklık ortamlarında kullanılabilir,7-17 mm iç dış çap 
aralığında olmalıdır. 

10 metre 

10.  Silikon 
hortum 

Uluslararası standartlara uygun olarak 60A sertlik 
derecesinde en iyi kalite doğal silikondan üretilmiş, 
60°C ile +170°C arasındaki sıcaklık ortamlarında 
kullanılabili ve 8-12 mm iç dış çap aralığında 
olmalıdır. 

20 metre 

11.  Kovalar- 
boşaltma 
ağızlı 

Polipropilenden üretilmiş ve en az 14 L hacminde 
olmalıdır. 

6 Adet 
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12.  Kovalar-buz 
için 

Poliüretandan üretilmiş ve en az 9 L hacminde 
olmalıdır. 

2 Adet 

13.  Laboratuvar 
tepsisi  

Şeffaf polipropilenden üretilmiş ve 355x245 mm 
boyutlarında olmalıdır. 

5 Adet 

14.  Torba standı  Stant çapı 125 ±5 mm ve 25 cm uzunluğa kadar 
ayarlanabilir olmalıdır. paslanmaz çelik malzemeden 
imal edilmiş olmalıdır 

10 Adet 

15.  Kimyasal atık 
depolama 
bidonu, 50 
litre 

Kilitlenebilir Kapaklı, kimyasallara dayanıklı 
malzemeden mamül, yanlarında tutma kolu 
olmalıdır. 

10 Adet 

16.  Kimyasal atık 
depolama 
bidonu, 5 litre 

Kapaklı, kimyasallara dayanıklı malzemeden mamül 
olmalıdır. 

50  Adet 

 
 
 
 
 


