
OKsiJEN MASKESi NEBULizATOR SETi tctx YETi~KiN TEKNiK ~ARTNAMESi

1. Burun ve yuz yapisma anatomik olarak uygun otmahdir.

2. Yumusak, tahris etmeyen, non-toksik PVC' den vaptlrrus olmahdu.

3. $effafve acik renkte, kokusuz ve antiallerjik olrnahdir.

4. Kanalh, kinlma ve bukiilmeye dayamkh, king yapmayan, yumusak en az 180cm baglanti horturnu

olrnahdlr.

5. Arkadan basa gecirilmesi icin boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden cikmayan lastigi bulunmahdit-

6. Basi yevreleyen lastigi esnek fakat kolay deforrne olrnayacak nitelikte olmahdir.

7. Maskenin her iki yanmda fazla 02 ve C02'i cikaracak, en az l cm capmda delikler bulunmahdrr.

8. Maskenin hortum kisrm, merkezi oksijen sistemine bagh olan 02 flowmetrelerine uyumlu olmahdu.

9. Maskenin burun uzerine rahat oturrnasim saglayan ince metal mandah olmahdir.

10. Maskenin yuze oturan kenar bolumleri yuvarlat1lml~olup, tahrise neden olmamahdlr.

11. Maskenin horturn kismi ambuya da takllabilir nitelikte olmahdir.

12. Malzeme tekli ve temiz poset icinde olmahdir.

13. Ilac haznesi seffaf ve dereceli olmahdir.

14. Soltisyon formunda nebul ilaclann kullammma uygun olmahdir.

15. Buhar cikis aparati huni seklinde olrnali ve hazneye konulan ilaci uygun sekilde puskurtmelidir.

16. ilay verilme sonrast haznede partikul ve nebul ilac kalmamahdtr-

17. En fazla 50 -100 adetlik kutular seklinde ambalajlanml~ olarak teslim edilmelidir. I
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OKsiJEN MASKESi NEBULizA TOR SETi tctx PEDiA TRiK TEKNiK ~ARTNAMESi

1. Maske pediatrik boyda ;;effaf, disposable olmah ve koku yapmamalt ve yuze tam oturmahdlr. Agzi ve

burnu icine almahdlr

2. Burun ve yuz yapisma anatomik olarak uygun olmahdu.

3. Yumu;;ak, tahris etmeyen, non-toksik PVC'den vapilrms olmalldu.

4. ~effafve acik renkte, kokusuz ve antiallerjik olmalidir.

5. Kanalh, kinlma ve btiktilmeye dayamkll, king yapmayan, yurnusak en az 180em baglantl hortumu

olmahdll'.
6. Arkadan basa geyirilmesi icin boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden cikmayan lastigi hulunmaudtr-

7. Basi yevreleyen lastigi esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmahdir-

8. Maskenin her iki yanmda fazla 02 ve C02'i cikaracak, en az lem capinda delikler bulunmahdlr.

9. Maskenin hortum kismi, merkezi oksijen sistemine bag!t alan 02 flawmetrelerine uyurnlu almahdlr.

10. Maskenin burun uzerine rahat oturmasim saglayan ince metal mandah olmahdir.

11. Maskenin yuze oturan kenar b61umleri yuvarlatllml~ olup, tahrise neden olmamahdlr.

12.Maskenin hortum kisrm ambuya da takllabilir nitelikte olmahdit-

13. Malzeme tekli ve temiz poset icinde olmaudu.

14. nay haznesi seffaf ve dereceli olmahdir.

15. SolUsyonformunda nebUl ilaylann kullammma uygun olmahdit.

16. Buhar ctkis aparati huni seklinde olmali ve hazneye konulan ilaci uygun ~ekilde puskurtmelidir.

17. ilay verilme sonraSl haznede partikul ve nebul ilay kalmamahdu.
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18. En fazla 50 -100 adetlik kutular ~eklinde arnbalajlanml~ alarak teslim
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SAGLIK BAKANLIGI

Sanhurfa n Saghk Miidiirliigii

SaYI: 197722661
Konu: Teklif Mektubu

rtvASA ARA~TIRMA VE TEKLiF MEKTUBU
Mudurlugumuze bagli hastanelerimiz icin asagida yazilan malzemeler 4734 sayih Kamu ihale Kanununun

(Dogrudan Temin) 22/d yontemi ile satin ahnacaktir. KDV Haric birim fiyatm 29/07/2019 tarih 16:00 saatine kadar
Mudurlugumuz Merkezi Satinalma birimine gonderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDiR
Personel Hiz. ve Destek Hizmetleri Baskam

Telefon : 04143182573
Fax: 0414318 ----
Mail: ihalevesatinalma63@gmail.com

S~ari§_Sonrasi Teslimat Siiresi: Teklif Tarihi:

BU KISIM FiRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Uriin Markasi:

S.NO MALIN i~iN CiNSi Miktari Adet Fiyan Tutart
1 Oksijen Maskesi Nebulizator Seti Icin Pediatrik 11500

2 Oksijen Maskesi Nebulizatdr Seti i.;in Yetiskin 13500
3 Dimenhidrinat 50 mg Iml (Iml) Ampul 8000

TOPLAM TUTAR (TL)

Genel Toplam K.D.V. Harle Yazi i1e:

TeklifVeren Firma
KA~E-iMZA


