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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 Puar 10  ml'e  kadar  olan  hacimlerdeki  pipetler  için 
uygun, kauçuk yapıda, 3 yollu olmalıdır. 

50 Adet 

2 Kare PE Şişe, 
Kapaklı, Geniş 
Boyunlu, 100 ml 

Polietilen   kalın   duvarlı   ve   darbelere   dayanıklı 
köşelere   sahip,   geniş   boyunlu,   amber   renkli, 
50x45x90   mm   boyutlarında,   kapaklı,   100   ml 
hacimli olmalıdır. 

200 Adet 

3 Kare PE Şişe, 
Kapaklı, Geniş 
Boyunlu, 500 ml 

Polietilen   kalın   duvarlı   ve   darbelere   dayanıklı 
köşelere   sahip,   geniş   boyunlu,   amber   renkli, 
85x72x140  mm  boyutlarında,  kapaklı,  500  ml 
hacimli olmalıdır. 

200 Adet 

4 Kare PE Şişe, 
Kapaklı, Geniş 
Boyunlu, 1000 
ml 

Polietilen   kalın   duvarlı   ve   darbelere   dayanıklı 
köşelere   sahip,   geniş   boyunlu,   amber   renkli, 
104x82x173  mm  boyutlarında,  kapaklı,  1000  ml 
hacimli olmalıdır. 

200 Adet 

5 Kare PE Şişe, 
Kapaklı, Geniş 
Boyunlu, 2000 
ml 

Polietilen   kalın   duvarlı   ve   darbelere   dayanıklı 
köşelere   sahip,   geniş   boyunlu,   amber   renkli, 
134x100x210  mm boyutlarında, kapaklı, 2000 ml 
hacimli olmalıdır. 

100 Adet 

6 Saç ayak Isı  ve  kimyasallara  dayanıklı  krom  kaplı  çelikten 
üretilmiş, 125 mm çapındaki taşıma halkasına ve 
200 mm sabit yüksekliğe sahip olmalıdır. 

5 Adet 

7 Seramik Tel Merkezde seramik dairesel bir plaka ile donanmış 
olarak galvanize çelikten üretilmiş, 150x150 mm 
boyutlarında olmalıdır. 

5 Adet 

8 Spatül, Mikro 
kaşıklı 

Isıya, aşınmaya ve kimyasallara dayanıklı AISI 304 
kalite paslanmaz çelikten üretilmiş, mikro ölçümler 
için uygun, bir ucu mikro kaşık diğer ucu yassı/düz 
spatül şeklinde, toplam uzunluk 180 mm olmalıdır. 

50 Adet 

9 Spatül, Makro 
kaşıklı 

Isıya, aşınmaya ve kimyasallara dayanıklı AISI 304 
kalite    paslanmaz    çelikten    üretilmiş,    makro 
ölçümler için uygun, bir ucu orta/geniş çaplı kaşık 

50 Adet 
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  diğer   ucu   yassı/düz   spatül   şeklinde,   toplam 

uzunluk 180 mm olmalıdır. 

  

10 Etiketleme 
Bandı, Rulo, 6’lı 

Arkası     yapışkanlı,     rububete     ve     çözücülere 
dayanıklı, -5/+110 dereceye dayanabilen, 
otoklavlanabilir, 19 mm bant genişliğinde, 30 metre 
uzunluğunda, gökkuşağı renkleri içeren 6’lı set 
olmalıdır. 

2 Adet 

11 Filtre kağıdı 
pensi 

Isıya, aşınmaya ve kimyasallara dayanıklı AISI 304 
kalite paslanmaz çelikten üretilmiş, 105 mm 
uzunluğunda, ıslak/kuru filtre kağıtlarını tutmada 
kullanılabilmelidir. 

3 Adet 

12 Kirpi tasarımlı 
tüp standı 

Yüksek yoğunluklu özel karışım ABS’den üretilmiş, 
su banyosu için uygun sudan ağır, 
asit/baz/solventlere dayanıklı, 15 ml tüpler için 
uygun, 140x270x66 mm boyutlarında, 50 tüp 
kapasiteli olmalıdır. 

5 Adet 

 


