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A2oT PRoTolGİT GAzl ıEl$ılK şARTaüAMEsi

1.ihale konusu mediıal Azot Protoksat gazl hastalar|n ameliyatlarında kullanıla(ik olup,
Verilen İazdan dolabilecek her tü.ıü komplikasvonlardan sat.i fi.ma soİumlu otup, bu
sof umluluğıı ihalode bel8e ile taahhüt ede.ektir.

2.Azot Protoksit ga2l yerll i§€ TsE bel8esine, ithal lse dünya standardl bel8esinden biİine
sahip olacaktr ve ihalede belgelenecekti.,

3.Verilecek Azot Protokit gazl, thal ve do]um izin bel8esi. yerll ise ü.e§m ve dolum iıln
belgesine sahip olacakhr. Belge 9ağıİ bakan|lğ| ilaç ecracll* tenel oüdüriüğü (jlaç v€ tıbbi
cihaz kUrurıu) taİainda. verilmiş olacaı ve ıhalede belgeleneceldr.Ayİrca yüİl€.ikinin de
dolum ve / veYa depolama ve dağ6m izin bel8esi olup, bu bel8e sağ|lk baıinİğrıa bağİ
yeıklli kuruluşla.dan alüm§ olacak ve be|8€lendirllecektir.

4.Ve.ilecek medlkal fuot Pfotoİsit 8azl; yefli ise üfetim ve dolum iıin belgesine ıthal il. ithal
ve dolum belgesine sahip olacak ve bel8eıendirilecektiİ.

5.A2ot P.otokslt gaılnln içinde tokiİ maddelerin oranlnl beliften beblvi lha|ede
veaeceklerdir.

6.Doıumdan gelen tüpler mühü.lü olacaktr.

7.Vertlecek fuot Pİotoksit taıı tüpleri;

- Boyall olacak,
-Tüplerde,enı şe.idi olacrk,
-Tüplerin üzĞrinde solun.bihn iba.esi olacak.
-BaşlIkll ve başl.klan mİhİİlİ olacakbr.
-PeriYodiİ ballmlar. v€ testle.i rapllacalç
-Dolum, test tarlh|erine ve miktarlnl ihtiva eden etiket olacaktr
-Vanalafl saöam o|araı Yefilecel, anıah vana|ar değiştiİileçeİ,
-Tüpler aynl tip olacak(Oikişiz çeliktüp olacak).

üzerine tip tabanlnda 2/3 yüksekliği olacak şekılde standanlara uy8uı Yaz,lma'ıdır

9.Aıot Protoksit Tüple.inın nakil işlemlerl boş tüplerin baİlandlğ| en aon mefteıden a|mmasl

ve dolumdan teıen tüplerin bağland.ğl en §on meİkeıe teslin edilmesi firma taahhüdündc
olacakİ.. Hastaneleain yer değişiklıği yapmasl durumunda frmalar bu değişiklığe uYacaktı..
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11. Azot Pıotoksit gaıl tüpleri idare tarafrndan belirl€nen teknik personellere teslim
edilecektir.

12. Doıurtıdan 8elen tüplerin kontrolü hastane teıni* muayeİı€ komisyonu taİaiindan
yapllacakn..Eksik ve an2aı 8elen topler dolum için firmaya iade edili, ve kurumdan iıinci bir
dolum ücreŞ talep edilemeı. Tüplerln anıaı ventil,kelebek,İot V.b. ekipman|ann|n
değlştirllm€ işlemlerjni ve 8eİektiğnde boyama işlemlerini yüklenici y3p.cakhr v; bu işlemler
için aynca blr ücreı talep etmeyecekti..Tüılerin ventilleri T5 EN lso 10297 :2oo8
stahdartlanna uytun olacaktr.

10 Azot Protoksit gaıl talebi en geç 24 saat içinde aı8ıli firma taraf:ndan yeİine
geüİi|ecektir.Aksi halde her 8eçen 8ün İçin yüzde
uy8uıana.aktlr.ihtiyaç telefon ve faksla bildirlecektir.

bii ofanında .ezai müeyide

13,Dolum yapacak tüpler firmaya ait oleaktır.

14.idarenin uygun göİmesi halinde farklt €batla,daki tüplerle de bu hiımet aİnabilıİ

1ç a,^r pr^t^!.i' ürih hr(,n.n 
't] 

r va. r l Vii7.Vihri. h]t||,nmr., ğ..,|.An i.A.6}|6İ.

-üreticıfirma amblemi
_Dikişsiz çeliİ tüplerin i.nalat! T5 EN 9809_1-2-3;20ı1 işa.etj ve numa.asl,
-§eİı numaaast,

-Tüpüı boş küt|esi (valfve kapak ha.iç kt olaçikh,.)
-Tüple.imüayene yapan İi.ma v€ koruluşun tescildam8ag.

17,Konttoılerde bas.non
ödenmeyecektir.

eksik çlkması du.umunda tıipler için he.hanti bi. üc.et

18, Azot Protoksİt 8az atımı peyder pey olup söıleşme bitim tarihine kadardevam edecektir.

19. Aıot P.otoksit 8aıi bi.inci derecede insan hayai ile i|gili olup, yükleniçi İrma taraindan
ü.etim,d€pOlama,nakliye,boşaltma ve kullanım sür€since öıelliklerinl korumakdr.

20. Yüklenıcj ta.la.la il8iıi yükleme ve nakllye işlerinita.afik kaİun Ve yönetmelikhrane uy8un
olarak kendisi yapacaktır.Aksı takdirde meydana geıebi|eceı her tü.lü maddi ve manevı
sorumluluk yükleniciye riüir.

2r,- ıeslimi yapllacak Arot Protoksit tİpleİinin ü2erinde ayn ayi cinsani,ftikıannl,sailk
durumunı, test ve dolum tarihini 8öste,en ıaİ veya etiket bulunduİülacakhr"

24.İeslam edilecek tüpler irsalaye ile tesıim edilecektir.

16. Aıot paotokit tüp başının yaoalyüzeyinde butunmasa tereken işaretler:
-Tüp sahibi fi.manlnadl ve markasl
-Tüp sahibi firmaya ait tüp nuoalasl
-Tüp üzerind€ deney baslncl (lb- pasçal)

- Tüp boş kütlesi (t8)vaıfve kapak dahil
-Tüpün içindeki gazın çeşidi
- Tüpün geçerll muayenesinin yapıld!ğ tarih
,,.-.ı.,,.,"l..,. ;-,.;.r.,,,.r" ;;,,,,.,,,,. ....,i,,,ğ,;".,



22.Tüpler naklıyesi ve boşaltlması jdarenin 
8öste.e.eğa yerleİe Yaplla.akhr.

23,gu şartna.nede bulunmayan hükümle. açin il8iliyasa, yönetmelİk, tüıük Ve nandanla.dakı
hüküml€r geÇerlldi].

l}aaL,


