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T.C. 
AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı 
Dosya Id

54592530-211/..... 01.09.2020
Fiyat Teklifi
HASTANEMİZE AİT OKSİJEN PANELLERİ İÇİN YEDEK PARÇA ALIM İŞİ
2738

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.09.2020 saat: 
15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İdari er Müdürü

Satın  A lın acak  M alın / İşin K D V  H ariç T ek lif

S.N o M alın /İşin  C insi Sut K odu U BB M iktarı B irim i F iyat Tutar

1
TIBBİ G A Z JAKI OKSİJEN (B S-D IN - 
ISO -E N -A FN O R ) OKSİJEN PRİZİ

70 Adet

2
DEBİM ETRE / FLOW M ETRE /  
H A V A  A K IŞ Ö LÇ ÜM  CİHAZI 
FLOWMETRE

70 Adet

3
TIBBİ GAZ JAKI TIBBİ H A V A  (B S- 
D IN -ISO -E N -A FN O R ) V A K U M  
PRİZİ

50 Adet

4
REGÜLATÖR V A K U M  V A K U M  
REGÜLATÖRÜ

50 Adet

5
TIBBİ GAZ JAKI A ZO T PROTOKSİT  
(N 2 0 )  (B S-D IN -ISO -E N -A F N O R ) 
AZOT PRİZİ

10 Adet

KDV lariç Genel Toplam

A dres:S ansu  M ahallesi A dilcevaz  yo lu  üzeri 5.km  
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: pa tnosdh@ hotm ail.com  W eb:

İlgili K i ş i : Y unus O Z Y O L C U  -

mailto:patnosdh@hotmail.com


T.C. 
AĞRI VALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET HASTANESİ

T eklif Eden
.../.../2020

Kişi /  Oda / Firmanın A dı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İm za

E k : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

A dres:Sarısu  M ahallesi A dilcevaz yo lu  üzeri 5 .km  ilg ili K i ş i : Y unus O Z Y O L C U  -
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: pa tnosdh@ hotm ail.com  W eb:

mailto:patnosdh@hotmail.com


T.C. 
AĞRI VALİLİĞİ

T IL SAĞLIK Ml'DURLUGU
V l  T ' iV  PATNOS DEVLET HASTANESİ

T A L E P  F O R M U

TALEP YAPAN BİRİM Biyomedikal Tüketim Depo TALEP TARİHİ 27.08.2020 TALEP NO H9-T-802

TALEP YAPILAN DEPO B iy o m e d ik a l T ü k e tim  D epo
HASTANEMİZ o k s i j e n  p r  
KAÇAKLARIN GİDERİLME

ZLERİ.VAKUM PRİZLERİ,REGÜLATÖR VE AZOT PRİZLERİNDE KAÇAK TESPİT EDLEREK BU 
Sİ İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

TAŞINIRIN
Sıra
No Kodu MKYS Malzeme 

Kodu Malzeme Adı Birim Talep
Miktar

Onay
Miktar

1 1069571 150-13-02-01-
240034589

TIBBİ GAZ JAKI OKSİJEN (BS-DIN-İSO-EN-AFNOR) 
OKSİJEN PRİZİ Adet 70 0

2 1050909 150-03-03-240011603 DEBİMETRE / FLOVVMETRE / HAVA AKIŞ ÖLÇÜM 
CİHAZI FLOW METRE Adet 70 0

3 1069370 150-13-02-01-
240032630

TIBBI GAZ JAKI TIBBI HAVA (BS-DIN-ISO-EN-AFNOR) 
VAKUM PRİZİ Adet 50 0

4 1065273 150-13-02-01-
240010882 REGÜLATÖR VAKUM VAKUM REGÜLATÖRÜ Adet 50 0

5 1069337 150-13-02-01-
240032294

TIBBİ GAZ JAKI AZOT PROTOKSİT (N 20) (BS-DIN-ISO- 
EN-AFNOR) AZOT PRİZİ Adet 10 0

Birimimizin ihtiyacı için yukarıda belirtilen taşınırların verilm esi rica olunur. "K arşılanan M iktar" sütununda kayıtlı m iktarları teslim  
edilmiştir.

İstek Yapan Birim Yöneticisi 
Adı Soyadı 
Ünvanı p 
İmzası

/ r ™

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 
Adı Sovadı
Unvanı^ 
İm zası

Belgenin bir örneği istek yapan birimde dosyalanm ak üzere taşınırın teslim  edildiği görevliye verilir.



1. Flovvmetre oksijen akışını ayarlam ak ve kontrol etm ek için tasarlanm ış olm alıdır.

2. Flovvmetrenin skala tüpü ve korum a cam ı kırılm az polikarbon m alzem eden imal edilm iş

olm alıdır.

3. Yapım cı Firma flovvm etrelere ait akredite kalibrasyon belgelerini flow m etre ile birlikte 

teslim  etm esi gerekm ektedir.

4. Flovvmetrenin skalası 0-15 Ipm aralığında olm alıdır.

5. Flovvmetre üzerindeki skala ayar düğm esi pirinç m alzem eden(M S 58) imal e d ilm iş , ve 
kromaj kaplı olm alıdır.

6. Flovvmetre üzerindeki jak (prob) pirinç m alzem eden(M S 58 ) imal edilm iş olm alıdır.

7. Flovvmetre AF Standartına uygun olm alıdır..

8. Flovvmetrenin iç tüpü 0,5-5 İt / dk hassas seviye işa re tle n m e li, 5-15 It/dk standart ölçekte 
işaretlenm eli olm alıdır.

9. Nem lendirm e şisesi kırılm az polikarbon m alzem eden imal edilm iş o lm alıdır. İlgili 

num unelerin nem lendirm e kapları otoklava atılacak ve eriyen şekil değiştiren ve özelliğini 

kaybeden ürünler kabul edilm eyecektir.

10. Nem lendirm e şisesi 134 °C otoklavda steril edilebilir,o lm alıdır.

11. Nem lendirm e şisesi 200 mİ kapasiteli olm alıdır.

12. Nem lendirm e şisesi plastik kapaklı olm alı ve kapak üzerinde bağlantı som unu,hortum  

bağlantısı ve hava dağıtıcı bulunm alıd ır.Kapak üzerine flovvmetre bağlantı som unu ve 

hortum bağlantısı krom kaplı (MS 58 )pirinç m alzem eden o lm alıd ır.P lastik veya döküm  
olan ürünler kabul edilm eyecektir.

13. Nem lendirm e şisesi üzerinde fazla basıncın olm ası durum unda devreye girecek şekilde 

bir tahliye sistem i bulunm alıdır. Basınçtaki istem dışı ani yükselm enin hastaya zarar 

verm esi ve ya nem lendirm e şişesinin patlayarak flovvm etreden ayrılm ası engellenm elidir.

14. Flovvmetre üzerinde firm a ismi, M arkası, M inum um ,M axim um  ,CE gibi b ilgiler m evcut ve 
kalıcı olm alıdır.

15. Flovvmetre fabrikasyon ve m ontaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili o lm alıdır. Garanti 

süresinin dolm asından sonraki 10 (on) yıl boyunca ücret karşılığ ında yedek parça tem in 

garantisi olm alıdır.

16. Flovvmetre yapım cı firm a tarafından yerine m onte edilecektir.

17. Üretici firm a Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı satış sonrası H izm ete Yeterlilik 
Belgesine sahip olm alıdır.

18. Üretici firm a ISO 13485-2003 TSE H izm ete Yeterlilik belgelerine sahip olm alıdır.

19. Satıcı firm a ISO 9001-2008 ve TSE Hizm ete Yeterlilik belgelerine sahip olm alıdır

20. Tüm  Ürünler CE belgeli olm alı ve Ürün isim leri belge üzerinde açıkça yazm alıdır

21. Num uneler ve Teknik şartnam ede istenilen kalite belgeleri ilgili birim e teslim  edilecek, 

istenilen kalitede ve Teknik şartnam ede istenilen standartları kı '   teslim



alınm ayacaktır.

22. Num une değerlendirilm esi yapılacağı için, 1 Adet (bir) num une teslim  edilm esi 
gerekm ektedir.

23. Num une ve istenilen belgeleri teklifiyle birlikte kurum a verm eyen firm aların teklifleri 

değerlendirm e dışı kalacaktır.



0 2  GAZ PRİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

•Gaz Prizlerine 10 Bar basınç uygulandığında, hasta veya prizleri kullananlar için tehlike 

oluşturmamalıdır.

•Gaz prizleri Pöm atik  olup , BS standartına uygun olmalıdır.

•Gaz prizleri regülatörlerin yada probların  (abone fişlerinin) ko layca  takılm ası ve sökülmesine uygun 
özellikte olmalıdır.

•Gaz prizleri sadece kendine ait regülatörü yada probu kabul edecek şekilde farklılaştırılmış (gaz 

spesifik) olmalıdır. Bir gaz prizine başka bir gazın probu takılmamalıdır.

•Medikal gaz prizinin herhangi bir parçası çıkarıldığında gaz prizi ça lışm am ak  ya da gaza özel olma 

durum unda herhangi bir değişiklik olmamalıdır. Tamirat veya bakım için parçalar söküldüğünde, diğer 

gaz prizlerinin parçalarının farkında olm adan kullanılması önlenmiş olmalıdır.

•Medikal gaz prizleri çekva lf  sistemiyle çalışmalıdır. Gas regülatörü (yada prob) tam olarak 

bağlandığında gaz akışı başlamalı, çıkarıldığında ise gaz akışı otomatik olarak kesilmelidir.

•Medikal gaz prizleri her türlü yanıcı m addeden (yağ, gres yağı, v s . . . )  arındırılmış olmalıdır. Medikal 

gaz prizlerinin tüm  parçaları yanm ayan, korozyona dirençli m alzem eden olmalıdır.

•Medikal gaz prizlerinin parçaları pirinç malzem eden imal edilmelidir.

•Boru dağıtım sistemine yapılan bağlantılar güm üş alaşımlı kaynakla  yapılmalı, bu bağlantılar EN 

737-3’e uygun olmalıdır.

•Medikal gaz pirizlerinin kapak kısmı plastik polyam id veya a lim inyum dan imal edilmelidir.

•Medikal gaz prizlerinin gaz spesifik parçaları ve gaz prizinin kendisi, eğer her gaz için boyut veya 

şekilleri farklı değilse tek tek etiketlenmelidir.

Prizler Faaliyette bulunan ünitemizin içine üstlenici firma tarafından m onte edilecektir.

Gaz prizi herhangi bir arıza durum unda  üst parçanın değişmesi için herhangi bir el aleti gerekmeksizin 

kolayca sökülüp takılmalıdır.

Ürünler num une istenilerek teknik servis onayı ile kabul edilecektir .Num unesi olm ayan teklifler kabul 

edilmeyecektir.

Patr »tanes.
BİYO 'NİKtrP'
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VAKUM PRİZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
. Prizler çekvalf sistemine sahip olmalıdır.

. Prizler gaza özel olmalıdır. Başka gaza ait abone fişi ile çalışmamalıdır.Gaz 

Prizler BS5682 bağlantı Standardında ve EN737-1 kalite standardında olmalıdır.

4 Gaz prizlerinin duvar veya ünitelere monte edilecek parçaları spesifik olacak 

şekilde indekslenmiş olacaktır, prizlerin özelliklerini belirtecek yazı ve renkler BS 

.682:1992 standardında belirtilen renklerde olmalıdır.

. Medikal gaz prizlerinin kapak ve vidaları hariç diğer kısımları pirinç malzemeden 

indexleme pimleri paslanmaz çelik malzemeden oluşmalıdır.

. Medikal gaz prizlerinin gövde kapağı yanmaya ve kırılmaya karşı eloksallı 

alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

. - Priz takmak için gerekli kuvvet maksimum 100 N 

- Priz sökmek için gerekli kuvvet maksimum 110 N, mininmum 20 N 

. Gazın geçişine müsade edecek olan sübap prensibiyle çalışan parça en kolay 

arızalanan parça olacağı için parça herhangi bir alet gerektirmeden kolayca 

değiştirilebilmelidir. ikinci montaj parçası çıkarıldıktan sonra birinci montaj 

parçası gaz kaçağını önlemeli ve %100 sızdırmazlık sağlamalıdır.

. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 5 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin 

garantisi verilmelidir.

. Ürün EN 737 Standardına uygun ve CE Belgeli olmalı,belge kapsamında 

belirtilmelidir. Belge ihale evrakları ile birlikte verilmelidir.

. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır ve Belge 

kapsamında Hastane Sistemleri için verildiği açıkça yazmalıdır. Belge ihale 

evrakları ile birlikte verilmelidir.

.Medikal gaz prizleri renklerle kodlanmalıdır. Gaz prizlerinin üzerindeki etiketin zemini 

Oksijen için Beyaz, N20 için Mavi, Basınçlı Hava için Siyah - Beyaz karışımı yada Gri,

Vakum için Sarı renkte olmalıdır. nPatnos D
ojvoV'-



Üretici firma; ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 sistem belgelerine sahip olmalıdır.

. Üretici firmanın en az 2 yıllık imalatçı olduğu ve imalat kapasitesini gösterir kapasite raporu 

bulunmalıdır.

. Üretici firmanın Annex II -  93/42 EEC medikal cihazlar direktifine uygun CE belgesi 

olmalıdır.

Üretici firma kalite belgeleri (ISO 9001:2008, ISO 13485:2003) ve CE belgeleri TÜRKAK 

akreditasyonuna sahip olmalıdır.

Patnos Devlet 
BİY0MEDİK



Vakum Regülatörü Teknik Şartnamesi
Regülatörlü ve M anom etreli Teknik Şartnamesi

Vakum regülatörü; negatif basıncın belli bir değerde sabitlenmesi, daha sonra da aynı değere 

ayarlı bir şekilde kullanılabilmesi ve atıkların vakum kavanozuna toplanması amacıyla kullanılır.

1. Vakum regülatörünün gövdesi krom kaplı MS58 kalite pirinçten imal edilmelidir.

2. Manometreli ve regülatörlü olmalıdır.

3. Endotracheal; ayarlanan vakum seviyesinde kalabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bunun için 

vakum regülatörünü ayar düğmesinin dışında açma kapama işlemini gerçekleştirecek ayrıca 

bir on -  off valfine sahip olmalıdır.

4. Vakum regülatörünü gaz prizine takmak için kullanılan probe da MS58 kalite prinçten imal 

edilmiş ve nikel kaplanmış olmalıdır. Vakum regülatörünün probu ilgili standartlara (BS, DİN...) 

uygun olmalıdır.

5. 0 - 7 6 0  mmHg aralığında vakuma regüle edilebilir olmalıdır.

6. Gerçek regülasyonlu olmalı; giriş değerinde değişiklik olsa bile çıkış değeri sabit olmalıdır.

7. Üzerinde vakum kavanozundan gelen hortuma uygun hortum çıkış ucu olmalıdır.

8. Vakum regülatörü ergonomik olmalı; vakum prizine tek elle takılıp sökülebilir özellikte dizayn 

edilmiş olmalıdır.

9. Vakum regülatörünün Bakım -  Onarım, Montaj ve Kullanma kılavuzları vakum regülatörleriyle 

birlikte verilmelidir. Bu kılavuzlarda;

10. Vakum regülatörünün uluslararası standartlara uygunluğu belirtilmelidir.

11. Bakım, Onarım faaliyetleri ve süresi ile sıklığı belirtilmelidir.

12. Tavsiye edilen yedek parça listesi verilmelidir.

13. Üretici firma; ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 sistem belgelerine sahip olmalıdır.

14. Üretici firmanın en az 2 yıllık imalatçı olduğu ve imalat kapasitesini gösterir kapasite raporu 

bulunmalıdır.

15. Üretici firmanın Annex II -  93/42 EEC medikal cihazlar direktifine uygun CE belgesi olmalıdır.

Üretici firma kalite belgeleri (ISO 9001:2008, ISO 13485:2003) ve CE belgeleri 
TÜRKAKakreditasyonuna sahip olmalıdır.

Patnos Devi 
BİYOM



MEDİKAL AZOT PRİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün: Alüminyum ve pirinçten imal. (Seçime göre yanmaz veya 
plastik.)
Gazlar: O(02), A (N20), H4 (Hava 4), H7 (Hava 7), V (Vakum) 
Standartlar: BS, NF (ANFOR), ISO 9170:2008, EN 737*6, ISO 
9001:2000, BS 5682:1998, DİN 13260

♦YUKARIDA BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE UYUMLU OLMALIDIR.


