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Sayı:
Konu: HASTANEMİZ KBRN BİRİMİ MALZEMELERİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 09.05.2022 saat: 11:00 'a kadar Datnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

İdari ve

İH T İY A Ç  L İST ESİ

S.No M a lze m e Adı
Sut

Kodu
U B B M iktar Birimi Birim Fiyatı T op lam T u ta r

1 KBRN KORUYUCU MASKE 4 Adet
2 KBRN KORUYUCU ELDİVEN 5 Adet
3 KBRN FİLTRE 15 Adet

G en el T oplam

Teklif Eden 
2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname 
Satmalmamn Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) 
olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Alanlarımız kısmi teklife açıktır.
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KBRN FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAM ESİ

a. Filtre kom bine KBRN filtresi olmalıdır.
b. EN 141 standartlarına uygun olmalı ve CE markası taşımalıdır.
c. F iltreler nükleer, biyolojik, kimyasal ve endüstriyel tüm etkenleri filtre 
edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
d. Filtreler, plastik tıpalar ile kapalı, hava giriş deliği bant ile 
korunacaktır ve her bir filtre koruyucu naylon torba içinde teslim  edilecektir



KORUYUCU M ASKE TEKNİK ŞARTNAM ESİ
a. M aske kauçuk malzemeden asit ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı 
olarak üretilmiş olmalıdır.
b. M aske değişik yapılardaki yüzlere kolayca uyabilm ek ve sızıntı 
yapm am alıdır.
c. M aske malzemesi yum uşak olmalı ve kullanıcının yüzünü tahriş etmemeli, 
uzun süre kullanılabilmelidir.
d. M askenin içinde aynı m alzem eden yapılmış olan ağzı ve burnu içeride 
tutan bir iç maske bulunmalıdır.
e. İç m askenin üzerinde iki adet solunum valfı bulunm alıdır. Solunum 
valilerinin diyaframları gerektiğinde kolayca değiştirilebilmelidir.
f. M aske camı buğulanm a yapmamalıdır.
g. V izör camı yekpare termoplastik m alzem eden mamul olmalı ve 
panoram ik görüş sağlanmalıdır.
h. V izör camı darbelere ve çizilm elere dayanıklı olmalı, gerektiğinde 
kolayca değiştirilebilmelidir.
i Filtre ve regülatör, maskenin yan tarafına yerleştirilm iş olacaktır,
j. M askenin ön bölüm ünde içeriden monteli bir konuşma diyaframı
bulunmalıdır.
k. M askenin üzerinde yerleşebilen beş adet baş kayışı olmalıdır.
1. M aske üzerinde boyun askı kayışı bulunmalıdır. Askı kayışı
gerektiğinde kolaylıkla maskeden ayrılabilmelidir.
m. M aske, hem E N  148-1’e uygun standart KBRN filtreleriyle hem de 
DİN 58600 standardına uygun tem iz hava tüplü solunum ünitesi ile 
kullanılabilmelidir.
n. M aske EN 136:98 standardına göre CE sertifikalı olmalıdır.



KORUYUCU ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAM ESİ
a. Eldiven bütil kauçuk, floroelastom er (viton) veya floroelastomer 
(viton)-bütil kauçuktan imal edilmiş olacaktır.
b. Her bir çift eldiven ile birlikte pamuklu dokum adan imal edilmiş en 
az bir çift iç eldiven verilecektir.
c. K oruyucu eldiven el ayasından ölçüldüğünde en az 25 (yirmi beş) 
mil kalınlıkta olacaktır (1 mil: 1/393,7 santimetre uzunluğunda ölçü birimi).
d. Koruyucu eldiven EN 374-1 veya muadili standartta geçirgenlik 
performans seviyesi en az 3 (üç) olacaktır.
e. Eldiven EN 420 veya muadili standardın çizelge üçte belirtilen 
ölçülerde olacaktır. Hangi bedenden kaç çift alınacağı ve eldiven rengi idarece 
belirlenecektir.
f. Eldivenlerin kullanım ömrü en az 10 (on) yıl olacaktı


