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Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya Ozelli$ mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasrna grire en dugiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler delerlendirme drqr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadr!r teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatrru agan teklifler de[erlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr.

SGK Tarafrndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye ddeme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde
bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukandaki tiim maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.
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1.

1

3.

4.

runrcnxu Loz MASKESi rvqs (3rvD rrxxix $ARTNAnan si

N-95 (United States Standart NIOSH N95) veya FFP3 (European Standart ENl49:2001) tipi
yiiksek koruyuculu HEPA filtfeli maske olmall.

Maskeler EN 149:2001 standardrna uygun ve FFp3 srnrfinda olmahdrr,

Maskeler iizerine nefes verme siibabr bulunmahdrr,

Maskelerin kafa bantlarr poliizopren, burun mandah aliminyum, filtresi polipropilen ve burun

yastr[r poliiiretan olmahdlr,

Maskenin kafa bandr koruma stntfinr belirtmek igin krrmrzr renkli olmahdrr,

Maskeler nefes almayr kolaylagtrncr ve g<ikmeden kaynaklanan form bozukluklannrn 6niine

gegici 3 panelli tasarrma sahip olmahdrr,

7. Maskeler depolama strastnda, kirlenmeyi 0nlemek igin tek tek paketlenmig olmah ve bu

paketler iizerinde maskenin resimli takma talimatlan, maskenin standardr ve kategorisi

okunabilir olmahdrr.

8. Maskeler CE onayh olmalldrr,

9. Lateks igermemelidir,

10. Raf 6mrii iiretim tarihinden itibaren 5 yrl olmahdrr.

11. Maskelerin ventilsiz (valfsiz) olmasr tercih edilmektedir.

12. Maslre numunesinin Tiiberkiiloz Laborayuvanna kullanrmrna uygun ve Laboratuar tafarrndan

sonra onaylanmasrincelenip, denenip yize uyum

gerekmektedir.

testi (Fit testi) uygulandrktan
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