
2017 YILI  
OKSİJENLİ FERDİ KURTARICI MASKE  

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

1-AMAÇ 
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak yer altı kömür madeni ocaklarında Grup 1 metan gazlı 
ortamlarda çalışanların yangın ve/veya infilak sonucu oluşan tehlikeli ortamlardan kaçışları esnasında 
solunum korunmasında kullanılmak üzere aşağıdaki teknik özellikleri belirtilen 500 adet Oksijenli Ferdi 
Kurtarıcı Maske satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER  
2.1- Oksijenli ferdi maskeler ferdi kişisel koruyucularla ilgili AB direktifine ve TS EN 13794 Standardına 
uygun olacaktır. 
2.2- Maskeler boyun askılı tipte olacaktır.                                                                                               
2.3- Dakikada 35 litrelik (20 x 1,75 litre) soluma ile en az 30 dakikalık kullanım süresine sahip olacaktır. 
2.4- Taşıma çerçevesi dahil komple aparatın ağırlığı maks. 2,8 kg olacaktır. 
2.5- Maske kapalı devre çalışacak, ortam havasından etkilenmeyecektir.  
2.6- Solunum torbası; en az 6 litre hacminde, üzerinde hava tahliye valfi olan, solunum sırasında 
kullanıcıya zararı olmayan, kıvılcım çıkarmayan ve antistatik özellikte (109 ohm aşmayacaktır) olacaktır. 
2.7- Maske çalışmaya başladığı ilk anda solunum torbasına oksijen besleyen ve otomatik olarak çalışan 
starter sistemli olacaktır. 
2.8- Kullanım süresi içerisinde soluk alma ve soluk verme direnci her biri için 10 milibar, her ikisinin 
birlikte toplamı ise 16 milibar’ dan fazla olmayacaktır. Sızdırmazlığı kolayca test edilebilmelidir. 
Maskeye 7,5 milibar pozitif veya negatif basınç uygulandığında sızdırmaz olmalıdır.  
2.9- Cihaz muhafazası üzerinde bulunan kontrol penceresinden, cihazın kullanıma uygun olup olmadığı 
kolayca anlaşılabilecektir. 
2.10- Cihaz; kullanıma hazır şekilde, darbeye dayanıklı, bel de taşımaya uygun kemer bağlantılı, mühürlü 
bir muhafaza içinde olacaktır. 
2.11- Maske üzerinde imalatçı adı veya tanıtımı, kullanma-çalışma süresi, orijinal ağırlığı, seri numarası, 
imal tarihi/raf ömrü veya eşdeğeri belirtilecek; kullanma ve ikaz yazıları açıkça görülebilir, dayanıklı ve 
Türkçe olacaktır. 
2.12- Yer altı ocak şartlarına uygun sağlamlıkta, toz ve rutubete karşı sızdırmaz olacaktır. Aparatın 
kullanımı sırasında darbeye maruz kalabilecek parçaları TS EN 13794 Standardına uygun olacaktır. 
2.13- Teklifle birlikte üç adet numune maske verilecektir. Numune maskeler TTK İş Güvenliği ve Eğitim 
Daire Başkanlığı Maske Test Laboratuarında aşağıda belirtilen performans testlerine tabi tutulacaktır. 
Numune verilmeyen teklifler ve numunesi yeterli performansı gösteremeyen teklifler değerlendirme dışı 
kalacaktır. 
a)  Soluk alma havasında anlık / ortalama % CO2 (Üst sınır ) ……… %3  /  %1,5 
b)  Soluk alma havasında % O2 (Alt sınır)…………………………… %21 
c)  Soluk alma-verme havası direnci (milibar) (üst sınır) …………… 10  
d)  Soluk alma- verme (toplam) hava direnci (milibar) (üst sınır) …...16  
e)  Soluk alınan havanın sıcaklığı    °C (üst sınır) …………………….50       
2.14- Maske üzerinde CE uygunluk işareti olacak, bu durum belgelendirilecektir. 
 
3- GENEL HÜKÜMLER 
3.1- Ferdi kurtarıcılar bütün parçaları monte edilmiş, testleri tamamlanmış, imal tarihi, ağırlıkları etikete 
vurulmuş olarak teslim edilecektir. 
3.2- Teknik şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz ve 
tam olarak cevaplandırılacaktır. Bu durum değerlendirmede dikkate alınacaktır. 
3.3- Ferdi kurtarıcıların EN 13794 Standardına uygun olduğuna dair akredite kurulu ştan alınmış 
sertifika teklifle birlikte verilecektir. Bu Sertif ikası bulunmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
3.4- İmalatçı firma; her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı ferdi kurtarıcının garanti edilen 
kullanma süresi (günlük 8 saatlik kullanım) min. 5 yıl garanti edecektir. Garanti süresi içinde eksiklik 



veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelebilecek her türlü olay firmaca tazmin edilecektir. Ferdi 
kurtarıcıların garanti süresi konşimento tarihinden itibaren başlayacaktır. Garanti edilen kullanma 
süresi (günlük 8 saatlik kullanım tekliflerde belirtilecektir. 
3.5- Teklifçi firma; teklif edilen komple cihazın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte 
belirtecek, varsa standart cihazın dışında kalan kısımlar ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını 
teklifinde ayrıca belirtecektir. 
3.6- Teklifte belirten bilgilere itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart 
dökümanlarla teyit edilecektir. 
3.7- Ferdi kurtarıcıların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve birbirleriyle değiştirilebilir 
olacaktır. 
3.8- Ferdi kurtarıcılar siparişi müteakip ve/veya akreditifin açılışından itibaren 4 ay içinde teslim edilmiş 
olacaktır. 
3.9- Ferdi kurtarıcının bütün parçaları yeni, standart ve en son seri imalattan olacaktır. 
3.10- Kısmi teslimat yapılabilecektir. 
3.11-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli 
Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat 
edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya 
teslim etmeleri gerekmektedir. 
3.12- Yerli yükleniciler için faturalar madde 10 da belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına göre ve aşağıdaki 
fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi  
Açık Hava Caddesi Kandilli 
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK 

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

 
3.13- Yabancı yükleniciler için fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. 
FATURA ADRESİ VERGİ 

DAİRESİ 
VERGİ 

NUMARASI 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2  
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 
 
4- YEDEK PARÇA 
4.1- Teklifçi firmalar teçhizatların 5 yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli yedek parça 
listesi düzenleyeceklerdir. 
4.2- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK’ca yedek parçaların nihai listesi 
düzenlenecektir. 
4.3- Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, birim fiyat ve 
toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir. 
4.4- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce yedek parçaların nihai listesi düzenlenecek ve 
tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir. 
 
5- KATALOG EL K İTABI 
Kazanan teklif sahibi her Oksijenli ferdi kurtarıcı için bir takım Türkçe çevrili kullanma kılavuzunu 
teçhizatlarla birlikte teslim edecektir. 
 
 
 



6- DİĞER HUSUSLAR 
6.1- Teklifçi firmalar, teçhizatlara ait standart takım ve avadanlıklarla birlikte teçhizatların çalışması, 
tamir, bakımı ve kontrolü sırasında gerekli olabilecek, alet, takım ve avadanlıkları bir liste halinde 
özellikleri belirtilerek fiyatları ile birlikte teklif edecektir. 
6.2- Teçhizatlardaki bütün kullanma ve ikaz plakalarının yazıları Türkçe olacaktır. 
 
7- ÜCRETSİZ VERİLECEK MALZEME 
Eğitimde kullanılmak üzere 25 adet eğitim maskesi, 2 adet sızdırmazlık test cihazı ile cihazın yedek 
parçaları, yayın, broşür, video kaset vb. eğitim araçları ücretsiz olarak verilecektir. 
 
8- TEKL İFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Değerlendirme, öncelikle teknik şartname kriterlerine göre yapılacaktır. Teknik yönden uygun olan 
tekliflerin değerlendirilmesinde teklif bedeli ve kullanma süresi (günlük 8 saatlik kullanım) dikkate 
alınacak olup; 

-Tekliflerin en ekonomik olanına 100 puan, garantili kullanma süresi (günlük 8 saatlik kullanım) 
en uzun olanına 100 puan verilecek, 

-Diğer teklifler bu değerlere orantılı olarak puanlandırılacak, 
-Ekonomik puanın %60’ı, kullanma süresi (günlük 8 saatlik kullanım) puanının %40’ı toplanarak 

nihai puan oluşturulacaktır.   
                  
9- KABUL İŞLEMLER İ  
Her parti mal için %1 nispetinde alınacak numunelerin TTK İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Eğitim Daire 
Başkanlığı Maske Test Laboratuarında performans testleri yapıldıktan sonra maskeler kabul edilecektir. 
Şartname değerlerini göstermeyen seri iade edilecek, tüm masraflar firmaya ait olacaktır. 
 
10- SİPARİŞ MİKTARI 
 

İHTİYAÇ BİRİMLERİ DAĞILIMI (Ad.) TOPLAM 
MİKTAR 

(Ad.) 
Kozlu 
TİM 

Armutçuk 
TİM 

350 150 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUAYENE İSTEK FORMU 

 

 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Makine ve İkmal Dairesi Ba şkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu  

Teslim Edilen Malzeme 

 

 

 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede 
bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  

 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 

 


