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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının ğ+/06/20|8 tarih ve saat
16:00'e kadar 0472 2l5 3422 numaralı belgegeçere veya satinal ma 00 @omaiLcom
adresine bildiımenizi rica ederim.

B
Idaıi Mali i Müdiirü

Firma yetkilisi
İmzalKaşe

NoTLAR
l_Tekliflerin en g€ç son teklifveİme taİihi vt saatine kadar satlnalına Birimine veya görevlilere ve.ilmesi
gerekmekledi.

2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olamk diiz enlenecektir.
3-UBB Kodu ve sUT Kodu belirtiImeyen tekliflel değerlendirme dlşı kalacaktır.
+Ödemeler l80 gün içerisinde yapıtacaktır,
$Fiill olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağündan ameliyana kullanllan malzeme ve adedi kada. fatura

kesilecektiL
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanüldığü b€lli olan malzemelerin barkodlan azami 5 gün içinde teslim
edilmediği takdirde hasta dosyalan kapahlacağından herhaİügi bir ödeme yapllmayacaktf.
7-Ahmıa; hftp://www.agriihıle.gov.tr/ .dresli Ağn vüliliği ihale Yönetim §i§tcminden de ilın edilmektcdir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yap acaktür,

9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tiim allmlar eşzaıİıanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektediİ.
lo- Bakım onanm allmlannda firmalann yetki belgeleri olmak zorundadır,

Flİıt Mıh. A. Metik öZMEN c.d. T€dış Yenı AĞRI
r ei€tbtr: (u4?2) 2r5 y/45 rat |w72)z|5 J{r2 e-posır:s.ainılmrtjt 4@Emıil.com

Birimi Miktar 3irim
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oı(siJEN GAzl TEKNiK şARİNAMEsi

1,ihaıe konusu oksijen gazı solunum yetersiz|iği olan hastalarda kullanılacak olup, veıikıı
gazdan doğabilecek her $r|ü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olup, bu soıurn|ulu§

,l:lici ;Kğt§iiİri çerik İttpıerlnin lma|an t5 LN 133?2-t i;idi; i:; ııı{ ı,§ız"?:20o9, e ğğr,€i,
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kııllan|m ]süra§ındaki p'ğriyodift bah,;r ve tariıiri,,ıııayene,riency kiğ'|İ'l,{İğl,
,. .:ı .ıeı:ıg r" 

-rs 
l,ı,ı 19_68re Ğ:örg, bir::tüpün uİrnan k:1]!];.:,ıe en g€ç on yllda bk.],.&ry1İrryİ§].ı]

2.Veri}ecek oksijen gazı; ithal ise ıthal ve do|urn izin b€İ8esi, yerli ise üreüm ve dolum işih,

belgesine sahip olacakhr.Eelge Sağlık bakanlığı ilaç ve Eczacılft Genel Müdürlğğ{iı (İlaç,r4ı

nbbi Cihaz Kuruİnul tarafından verilmiş olacak ve iha,lede belgelendirikeİsr;i§lıç
y1klenicinin de dolum ve/veya depoiama ve dağıtm izin betge§i ğlup, bü.t bdge §Çlı*
Bakanlığına bağlı yetkili kuruluşlarından ahnmış olacak ve be|gelend}rilecektir,

3.Dolumu yapılacak tüpler firma tarafindan sağlanacaktır.

4.oİsijen gaıl tüplerinin dışı mavi (ral 5@2 } renkte, üst kısmında beyaz şerü ,€İaçi*iir,İ,Çğ,

tüpün içindeki Baz cın§inin çevresel olarak tüp Üzeiine tüp tabanında 2/3 yüksek|iğe ııe

standartlara uygun olarak yazılmalıdır.

5.oksijen gazı tüpleri TsE standanlan ve normlarlna uy8un olacaktır.(TsE 6N 9ri0ğ.1,;l.§|

6.Dolumu yapılacak oksijen tüpleri(verileç€k emanet tüfle,in)

- Boyah olacak,
-Tüplerde renk şeridi olacak,

-Tüp üzerinde solunabilir iharesi olacak,

-Vana}arı bantk ve başhklı olacak,

-Periyodik bakımiara ve testleri yapılacak,

_Varışlatı sağlarn olarak verilecek, afırah vanalar değiştirileçek,
,Arızalı tüpler değiştirilecelç
-Her tüple beraber bir conta verilecelÇ
_Tüpler aynı tip olacak(Diki§siz çelik tüp o}acak}.

7.fib|ı; ğaı rij,ü?lerinin bakıın şan}arı

iş!:ı!m ısı,
ii, üekımJ;iır gele§ tüplfrr allihiirtğ ölacaktır,



9. Merkezi oksijen sistemi bulunan binaların likit okijen tankının devre dışı kalmısı:
durumunda, sistemde mewut bulunan oksijen taıp}erinin dolumunu da il8ili yiik}ğnıci üüııe
yapacakhr,

1o.Tüplerin nakil işlemleri'boş tüplerin bağlandığı en son merkeze alınması ve dolumdia,
Eeıcn ıu;.ııeııı, iağıo,ıuı6ı ğ|ı 5uıı ilıe{ııize tesıtllI cuıııı}ğ5| ııııııd Litr rııqu*ığtğ
olacakhr.Hastanenin yer değişikliği yapması durumunda yüklenici firma bu değı$tltğ*
Uyacakhr,. .

1l.Dolumdan, gelen tüpİerin kontfolü hastane teknik rnueyene komisyonu tarafından
yapılacakhr.Ekik ve arııa|ı,gelen tüpler dolum için firmaya iade edilır ve kurumdan ikınei]bii.'
dolum ücreti talep edilemez^ Tüplerin arızalı verıtil,kelbe|çrot v.b. ekipmaılann, dğğ§tfuğ,
işlemlerini ve gerektiğinde ]boyama işlemlerini yüklenici yapacakhr ve bu işlemler idn ğy.a§ğ
bir üeret talep etmeyecektir.tÜplerin ventilleri T5E standanlaıına uy8un oİaÇakhr,

12.oksijen gaıl talebı en geç 48 saat iğnde ilgili firma tarfaından yerine 8etirilBcBicir.A*d
halde her geçen gün için yüzde bir oranında cezai müeyide uygulanacaknr.İhüyaç tel€frın le
faksla bildirlecektir.

1;I.Oksiien gazının saflığı Türk Farmakopesine uygun olaca*tır, Oksiien gazı saftğı %995O
sat|ıkta, rutubet§ız ve D€§ıncl 150 atÜ'den aşağ olrnayacakbr.Kontroılefdç l &çrh€ııl,|ç*sı.|,,
$kmasldufumundatüpleriçinherhan8ibirücretödenmeyeeektir.

14_oksÜen gaıl tüpleri idarP tarafindan belirlenen teknIk personellere teslim ediltçok§İ..

1S.Oksijen gaz ahnı peydeı pey olup sözte§me biüm tarlhine kadar demm e*ektır.

tğ&lrğü.],,:16,oksijen gazı birinci derecede insan hayatı ile ilgili olup, yüklanıci fiffia,.
üretim,depo|ama,nakliye,boşaltına ve kuIlanırn süresince öİelliklarini korumalldii.

17. Yüklenici gazlarla ilgili yükleme ve nakliye işlerİni tarfik kanun ve yönetmeltk{erlne ıryrsı
olarak kendisi yapacaktır.Aksi takdirde meYdana telğ,bi|Bc€k her tüftü ma.ldt'. vq rnŞiiğ
sorumluluk ytikleniciye aittir.

18. .Tesİimi yapılacak oksijen tüp|erinin üıerinde ayrı ayrı €İnsini.miktarını,sa i&l
" te§t ve dolurn tarıhini gÖsteren kan veya etiket bulıındutulaeakhr.

r'ı .r^.llH ..ait..ğ! fiin}ğİ irtAİn,A ilA fö.li1rr alila^-ütl"

,.uortbıer na*ııyesi ve boşaltılmasl idareİrın gö$tereceğ yerleıe yapıİaeaktır.

, 21.aıı ş§ftriarnğde.buluamayen hükürnler için i}giİi yş9a, Yönetİneıik,,tüıük \re

hüküıiı|er geçerlidir. " iı,,
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