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AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET HASTANESİ

KONU
HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN LİKİT OKSİJEN TÜ PÜ  ALIM  İŞİ 20.06.2018

SAYIN

H a s ta n e m iz in  ir
htiyacı o lan aşağıda öze llik leri yazılı m a lzem e ler 4734 sayılı Kamu İhale 

T 7 /n madHpçi gereğ ince doğrudan  tem in  usulü ile satın a lınacaktır.

TekSf verecek firm a la rın  aşağıda yazıl, h u s u s l a r  doğru ltusunda tek lifle rin i idarem iz in  satın alma bö lüm üne

getirm eleri rica olunur.
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MALZEMENİN ADI

LİKİT OKSİJEN TÜP 10 LİTRE 
LİKİT OKSİJEN TÜP 40 LİTRE

TEKLİF MEKTUBU

MİKTARI

250 
50

BİRİM

ADET
ADET

BİRİM FİYATI 

(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 

(KDV HARİÇ)

TOPLAM  (KDV HARİÇ)

EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZİNTİ, SİLİNTİ VE DÜZELTME TAP,LAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALİNMATACAKTİR, 

TEKLİFLERİN EN OEÇ 22,06.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 15:00’A KADAR SATIN ALMA MÜDURLUĞU'NE VE GÖREVLİLERİNE 

VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

S " S h ARE ASILLARl GELECEKTİR. ASİLLAR, İDAREYE EN GEÇ T A ,  SONRA ULAŞMAYAN TEKLİFLE»

S I - G E Ç E R L İ L İ Ğ İ  (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTiR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


Sıra
No İstenen Malzeme Özellik leri M iktar Birim Fiyatı Tutarı

1
OKSİJEN TÜPÜ(10LİTRE)10 
LT MEDİKAL OKSİJEN GAZI 
TÜPLERİ DOLUMU

250Adet

OKSİJEN TÜPÜ (10 LİTRELİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ OKSİJEN GAZI DOLUM ŞARTNAMESİ

1.  ̂ Tıbbi oksijen gazı (lOlt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden 
aşağı olmayacaktır. İlgili tüpün içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Medikal Oksijen: lOlt 150 bar 1.59 m3

Tıbbi oksijen gazının saflığı minimum %99.5 olacaktır.İçinde herhangi bir toksik 
madde bulunmayacaktır. GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) 
ve Türk Farmokopesine uygun olmalıdır.

2.Yüklenici firma idare talep ederse oksijen gazının istenilen safiyetini 
belgelendirecektir.

3.Yüklenici firma dolumu yapan dolumu yapan oksijen gazının analiz ve kayıt işlerini 
sağlayan sisteme sahip olacaktır.

4.Hastanenin kendi tüplerine dolum yapılacaktır. Aksi durumda yüklenici firma kendi 
tüpleriyle destekleyecektir.

5.Yüklenici tarafından arızalı ventil, kapaksız ve gaz kaçıran tüp teslim 
edilmeyecektir. Hastaneye ait tüplerin eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen 
ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve değiştirme 
işlemini bedelsiz üstlenecektir.

6.Tüplerin TS EN 1968'ye uygun test ve bakımları yapılmış olmalıdır.

7.Oksijen tüplerinin üzerine gazın cinsini ve uyulması gereken emniyet tedbirlerini 
belirten etiketler olacaktır. Tüpün boyalı kısmında üretici firma adı, test basıncı ve 
son test tarihi yazılı olacaktır.



8.Tüpün vana ağızları bantla kaplı olacak, dolu tüplerin valfleri sıcak shrink ile 
mühürlenecektir. Tüpün doldurulduğu tarih ve kontrol edildiğini bildirir etiketler 
vanaya asılı olmalıdır.

9.Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlardan ve tüplerin yanlış dolum, test ve 
muayene işleminden dolayı meydana gelebilecek kazalardan ötürü her türlü hukuki 
ve tıbbi ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

10.Tüp contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Kullanılan contalar fiber 
veya teflon olacaktır, plastik kabul edilmeyecektir.

11.Yüklenici firma tarafından hastanemize verilecek medikal oksijen gazı GMP (Good 
Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) ve Türk Farmokopesi evsaflarına ve 
taşıması gereken özelliklere uygun olmalıdır. Uygun olmaması durumunda ortaya 
çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

12.Tüp basınç testleri yüklenici firmaya ait olup ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

13.Yüklenici firma bu teknik şartnamede belirtilen gazın medikal özelliğini 
koruyacağını taahhüt eder ve aksi durumda ortaya çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki 
ve maddi sorumluluğu üstlenir.

14.Yüklenici firma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Basınçlı Gaz 
Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi' ni kuruma ibraz etmelidir.

15. İstekli firma, Sağlık Bakanlığından medikal amaçlı Oksijen üretme,
dolum, depolama ve dağıtım izin belgesine sahip olacak ve idareye ibraz edecektir. 
İstekli firma direk üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık 
Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen üretim, dolum, depolama ve 
dağıtım izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu 
medikal amaçlı oksijen depolama ve dağıtım izin belgesini ibraz edecektir. Ayrıca 
bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı 
ibraz edecektir.

16. - İstekli firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık 
Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz 
edecektir.

17.Tüplerin teslim alınması, nakliyesi, dolumu yapıldıktan sonra tekrar gösterilen 
yere indirilmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Kurum ilgili personel tarafından 
telefon, faks veya yazılı olarak (mail vb. iletişim yolları dahil) 72 saat içinde (Tatil 
günleri dahil) tüplerin dolumu yapılacak ve hastaneye teslim edilecektir.

18.Yüklenici firma acil durumlar dışında mesai saatleri içinde dolu tüpleri teslim 
etmek ve boş tüpleri almak zorundadır. Dolu ve boş tüpler teslim edilirken ve teslim 
alınırken firmaya yetkilisi ve kurum personeli tarafından karşılıklı olarak teslim 
tutanakları (sevk irsaliyesi de olabilir) imzalanacak, bu belgelerde kaç adet dolu 
veya boş tüp teslim edîiIip/alındığı belirtilecektir. Bu belge 2 adet olup biri yüklenicide 
biri ise kurum personelinde olacaktır.

19. 250 adet tüp tek seferde değil, ihtiyaç duyulduğunda firma yetkilileri aranacak 
tüpler teslim edilerek tekrar dolu bir şekilde teslim alınacaktır.



Sı ra
No istenen Malzeme Özellik leri M iktar Birim  Fiyatı Tutarı

OKSİJEN TÜPÜ(40LİTRE) 40 
1 LT MEDİKAL OKSİJEN GAZI 

TÜPLERİ DOLUMU
50Adet

OKSİJEN TÜPÜ (40 LİTRELİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ OKSİJEN GAZI DOLUM ŞARTNAMESİ

1.  ̂ Tıbbi oksijen gazı (40lt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden 
aşağı olmayacaktır. İlgili tüpün içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Medikal Oksijen: 40lt 150 bar 6.40 m3

Tıbbi oksijen gazının saflığı minimum %99.5 olacaktır.İçinde herhangi bir toksik 
madde bulunmayacaktır. GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) 
ve Türk Farmokopesine uygun olmalıdır.

2.Yüklenici firma idare talep ederse oksijen gazının istenilen safiyetini 
belgelendirecektir.

3.Yüklenici firma dolumu yapan dolumu yapan oksijen gazının analiz ve kayıt işlerini 
sağlayan sisteme sahip olacaktır.

4.Hastanenin kendi tüplerine dolum yapılacaktır. Aksi durumda yüklenici firma kendi 
tüpleriyle destekleyecektir.

5.Yüklenici tarafından arızalı ventil, kapaksız ve gaz kaçıran tüp teslim 
edilmeyecektir. Hastaneye ait tüplerin eskiyen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen 
ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve değiştirme 
işlemini bedelsiz üstlenecektir.

6.Tüplerin TS EN 1968'ye uygun test ve bakımları yapılmış olmalıdır.

7.Oksijen tüplerinin üzerine gazın cinsini ve uyulması gereken emniyet tedbirlerini 
belirten etiketler olacaktır. Tüpün boyalı kısmında üretici firma adı, test basıncı ve 
son test tarihi yazılı olacaktır.
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8.Tüpün vana ağızları bantla kaplı olacak, dolu tüplerin valfleri sıcak shrink ile 
mühürlenecektir. Tüpün doldurulduğu tarih ve kontrol edildiğini bildirir etiketler 
vanaya asılı olmalıdır.

9.Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlardan ve tüplerin yanlış dolum, test ve 
muayene işleminden dolayı meydana gelebilecek kazalardan ötürü her türlü hukuki 
ve tıbbi ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

10.Tüp contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Kullanılan contalar fiber 
veya teflon olacaktır, plastik kabul edilmeyecektir.

11.Yüklenici firma tarafından hastanemize verilecek medikal oksijen gazı GMP (Good 
Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) ve Türk Farmokopesi evsaflarına ve 
taşıması gereken özelliklere uygun olmalıdır. Uygun olmaması durumunda ortaya 
çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

12.Tüp basınç testleri yüklenici firmaya ait olup ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

13.Yüklenici firma bu teknik şartnamede belirtilen gazın medikal özelliğini 
koruyacağını taahhüt eder ve aksi durumda ortaya çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki 
ve maddi sorumluluğu üstlenir.

14.Yüklenici firma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Basınçlı Gaz 
Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi' ni kuruma ibraz etmelidir.

15. İstekli firma, Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Oksijen üretme,
dolum, depolama ve dağıtım izin belgesine sahip olacak ve idareye ibraz edecektir. 
İstekli firma direk üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık 
Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen üretim, dolum, depolama ve 
dağıtım izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu 
medikal amaçlı oksijen depolama ve dağıtım izin belgesini ibraz edecektir. Ayrıca 
bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı 
ibraz edecektir.

16. - İstekli firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık 
Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz 
edecektir.

17.Tüplerin teslim alınması, nakliyesi, dolumu yapıldıktan sonra tekrar gösterilen 
yere indirilmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Kurum ilgili personel tarafından 
telefon, faks veya yazılı olarak (mail vb. iletişim yolları dahil) 72 saat içinde (Tatil 
günleri dahil) tüplerin dolumu yapılacak ve hastaneye teslim edilecektir.

18.Yüklenici firma acil durumlar dışında mesai saatleri içinde dolu tüpleri teslim 
etmek ve boş tüpleri almak zorundadır. Dolu ve boş tüpler teslim edilirken ve teslim 
alınırken firmaya yetkilisi ve kurum personeli tarafından karşılıklı olarak teslim 
tutanakları (sevk irsaliyesi de olabilir) imzalanacak, bu belgelerde kaç adet dolu 
veya boş tüp teslim ediilip/alındığı belirtilecektir. Bu belge 2 adet olup biri yüklenicide 
biri ise kurum personelinde olacaktır.

19. 50 adet tüp tek seferde değil, ihtiyaç duyulduğunda firma yetkilileri aranacak 
tüpler teslim edilerek tekrar dolu bir şekilde teslim alınacaktır.
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