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Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamrnda alınacak
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NoTLAR
l_T€kliflerin en gçç son ttklifverme tafihi ve saatine kadar satünalma Birimine veya gö.cvlilere vçrilmesi

gerekmekteiir.
i-Teklifler 1rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olardk düzenl€necektir,

3-UBB Kod'u ve SUT Kodu belinilm€yen teklifler değerlendirme dlşı kalacaliıır,

4-Ödçmeler l80 gün içerisinde yapılacaktır.

rFiili olaIak kul-lanllacak malzemi amcliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanllan malzeme ve adedi kadar fatura

kesilecektiı,
i_ntıtme oı-at e"ti.ilen ve ameliyanan sonra kullanıldığ belli o1an malzemelerin barkodlan azami 5 gün içinde teslim

edilmediği takdiie ha§ta dosyalarü kapatllacağlndaJı heThangi bir ödeme yapllmayacaktür, 
__

7_Alıml; httpr/*.lttv,agriihalo.gov.trl ıdr;liAğrl valiliği ihale YEnetim Sist.minden dc ilın edilmektedir.

E-Alm konusu cihaz ise eğitimi hastan€mizde ücretsiz yapllacaktür,

:"'İ:,y_q:"",_,llypTil"-:l]l,-::,*T,,],]ll1^:i,j:TT]*,*e-posta 
ü7erinden de ilan edilmektedir,

Fürıt Mıh. A. Melik ÖZMEN Cıd. Tedış Ygnl AĞRl
T€tcfotr: ({X?2) 215 9745 Fır,. (o472|2l3 3422 e-posıı:setin,lmıüX@gmiil,com
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Ağn Dlvlet Ha§taıİĞsı B§hekımıığl

AzoT pRoToısiT cezı rexnlx şenruıN,ırsi

l.ihale konusu medikal Azot Protoksit gazı hastaIarın am€liyatlafında kullanılacat olup,

veri|en gazdan doğabilecek her tüflü komplikasyonlardan satıo firma sorunı}u olup, bu

sorumluluğu ihalede belge ile taahhüt edecektir.

2.Azot Proİoksit gazı yerli ise TsE belgesine, ithal ise dünya standardı bel8esindgn biıifı.ğ]

sahip o]acaktır ve ihalede belgelenecektir"

3.Veri|ecek Aİot Protoksit gazl, ithal ve dolum izın belgesİ, yerıi ise Üretim ve dolüİn iıın]

belgesine sahip olacaktır. Belge sağık bakanlığı ilaç ecıacılık g€nel fiıüdürliıĞğ {ıhç rıe üıiüi,,

cihaz kurumu} tarafından verilm§ olacak ve ihalede b,el8elenecektir.Ayrra yüıd€nıd6ın. de,

ğolum Ve / Veya ğepoEma Ve oaglnm lz|n ğet8est olğp, Du oelg€ saglt( Darantıüıfğ lıilğ|!:]]:] "

yetkili kuruluşlardan ahnmış olacak ve beı8elendırl|ecektir,

4.Verilecek rıedikal Azot Protgksit gazı; yerli ise üretim ve dolum iıin belge§ine İtÜiıl. is itlıiİ:],,.'

ve dolum belgesine sahip olacak ve belgelendirilecektir.

s.Azot Proto|(sıt gaıınln İçinde toksik maddeleıİn oran(nl belinen belğği i}ıi@.,l,..

vereceklerdir.

6.Dolumdan gelen tüpıer mühürlü ö}acattr

7.Verilecek fuot Protokslt 8aıl tüpleri;

- Boyalı olacak,
-Tüplerde renk şeridi olacak,
-Tüp|erin üzerinde solunabiten ibaresi olacak.
Baştftlı ve taçl,1clırı mühürtü olacaLtır.

-Periyodik bakımlara ve testleri yaplıacak,

-Dolum , test tarıhlerine ve miktarınl ihtiva eden etiket olacakhr
-Vanalan sağlam olarak veri|ecelç anzah vanalar deffiıilecel,
-Tüpleİ aynl tip olacak{Dikişiz çelik tüp olacak).

8.Azot Protoksit tüplerinin dışı gri (raN 7000) ve tüpün içind6ki 8az cinsinin adı çwreseı tiıp

üzerine tip tabanında 2/3 yükekliği olacak şekilde 9tandartıara uygun yazılmahd1l. 
"

g.Azot protokit Tüplerinin nakil işıemleri bgş tüplerin bağtandığı en son merkeıden alnmaş 
.

ve dolumdan gelen tiipleıin bağandığı en son merkeze teslim edilmesi ftrma İiışhhii.iüİ§iüğ]:,,

olacaktr. Hastanelerin yer değişikliği yapması durumunda İirmalar bu değı$nıığe ııyağt§r; .

..uğrtıl



10. Azot P.otokit 8arl taleba en 8eç 24 saat İçlnde il8ili firma taraftndan yerıne

geürilecektir.Aksi halde her geçen ğin için yüıde bir oranında cezai miieyide

uygulanacaktır.ihtiyaç t€|efon ve faksla bildirlecektir,

11. Aıot protoksıt gaıı tüpleri idare tarafından belirıenen teknik personel}€re te9lim

ed ilece kti r.

12. Dolumdan 8elen tüplerin kontrolü hagtane teknik muayene komisyonu taıafindan
yapılacaktır.Eksik ve anzah gelen tüpler dolum Çin firnıaya iade edilir ve kurumdan ikınci Lıı
dolum ücreti taıep edil€mez, Tüplerin arızah ventil,kelebeçrot v.b. ekipmanlaniln
rlaöl<tlıllme islemlerinl vc perakıiğinde bovama i§lprnlefini vılkleniı:i vanaeaktır ve hıl ıde.rnlği

için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.Tüplerin Ventilıeri Ts EN lso 10297 12@
standartlarına uygun olacaktır.

13,Dolum yapacak tüpler firrnaya aİt olacakğr.

14.idarenin uygun 8örmesi halinde furklı ebatlardaki tüpigılğ de bu hizm€t ahnabilir,

15. Azot Protoksit tüp başınln bir yana| yüzeyinde bulunmasl.gereken işaretler;

-üre§ci firma amblemi
-Dikişsiz çelik tüp|erin imalah T5 EN 98o91-2-3;2011 işar€ti Ve numarasl,

-seri nurnarasl,
-Tüpün boş kütlesi (valf ve kapak hariç kg olacaktır,)

-Tüpleri muayene yapan firma ve kuruluşun tescil dam8a5t.

16, Azot Protoksit tüp başının yanal yüzeyinde bulunması çreken işaret|er:

-Tüp sahibi firmanlnadı ve markasl

- Tüp sahibifirmaya ait tüp numarası

-Tüp üzerinde deney basıncı (ib- pascal}

- Tüp boş kütlesi (kg) va|f ve kapak dahil

-Tüpün içindeki gazın çoşidi
- Tüpün geçerli muayenesinin yapıdğl tarıh

-Muayane yapan kuruluşun veya firmanln tescıl markesl

17.Kontroılerde basınğn
ödenmeyecektir.

ekik çıkması düfumunda tüpler için herhanği b,lİ üğı.ğ

18. Azot Pİotoksit Baz alıml peYder pey olup s6zleşme bitim tarihine kadar devam €dqcşli!iİ,:,..

19. Azot p.otoksit gaıı birinci derecede in§an hayah ile iıgili olup, yüklenici firma tırafndan
ıirptim.denolama.naklive.bosaltma ve kulıanım süresincı özallikhrini k6rumahdr,

20. Yüklenici gazlarla ilgili yükterne ve nakliye işlerinitarafik kanun vc yönetmeli*leline,ıı.Ş§§-,

olarak kendisi yapacakaİ.Aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü madif ııe..mşi!ğİl:,.,

sorumluluk yükleniciye aittir.

21" Tgslimi yapılacak Azot Pfotoksıt tüpıerinin üıerinde ayrl ayn cinsinlmiİ*iıfinir§iffi|,
dururnunu,testvedolumtarihinigöster€{ıkartveyaeüketbulundurulacaktır,

24.Tes|lm edilecek tüpler irsallye ile teslim edilecektir.



22.Tüpler nakliyesi ve boşalhlması idarenin göstereceği yerlere yapılacaktır,

23.Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgiıi yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki
hükümler geçerlidir.
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