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oKsiJEN TüPü ( 10 LiTRE) TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Bu teknik şartname kapsamlndaki 10 lt çeliktüpler lso 9809-1 AB standartlarlna
uygun olacak .2oL0/35/ EcTip belgeli olacak

2. . 2. Tüplerin imalinde kullanılan malzeme standardında da tarif edilen özelliklerde Mn
çeliği olacaktır

3. . 3. Tüpler konveks ve ayaklı olacaktır.
4. 4. Tüplerin imalinde kullanılan borunun dış çapı 10 lt'ler için tgg,7 !% 1 mm , boru et

kalınlığı homojen ve standardında belirtilen değerlerde olacaktır.
5. 5. Tüplerin iç yüzeyleri çok iyi temizlenecek ,pas , kir,tufal bulunmayacaktır.
6. 6. Tüpler standardında belirtilen renkte boyanacaktır.
7. 7. Tüplerin tamamı yeni ve kullanılmamış olacaktır.
8. 8. Tüpler boyalı do|u , olarak teslim edilecektir.
9. 9. Tüplerin işletme ve deney basınç|arı 2OO/3OO bar olacaktır.
10. 10. Tüpler imalatçısı firma 20to/35/Ec Modül B+ls sertifikaları ile,tüpe ait test

sertifikalarını malla birlikte bir dosya halinde teslim edecektir.
11. 11. Tüpler onaylanmış kuruluş (TÜV) 0036 ve '' n'' marka|ı olacaktır.
12. 12. Yüklenİci firmanın il sağhk Müdürlüklerinden alınmış '' Medikal Gaz Satış izin

Belgesi " olmalı ve bu belge teklif ile birlikte verilmelidir.
13. 13. Yüklenici firmanın TSE 12426 belgesi olmalı bu belgede yetkili servisler kısmında

Medikal Tüpler yazı|ı olmalıdır. Bu belge teklif ile beraber sunulmalıdır.
14. 14. Yüklenici firmanın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış '' satış sonrası

Hizmet yeterlilik " belgesi olmalıdır. Bu belge teklif ile beraber sunulmalıdır.
15. 15. Yüklenici firmanln iü sa5|ık Müdtırluklerince verilmiş '' Tlbbi cihaz satış Yetki

Belgesi " olmalıdır. Bu belge teklif ile beraber sunulmalıdır.
15. 16. Tüplerin üzerinde Hacettepe yazısı ve logosu olacaktır.
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