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16.09.2020

iLGTlJ FtRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve a§agida cinsi, miktan ve ozellikleri yazili malzemelerin ahmi 4734
sayih Karri u thale Kanununun 22/d maddcsinc gore Dogrudan Tcmin Usulii ilc yapilacaktir. Soz
Konusu alim icin KDV haric birim fiyat teklitlerinizi TL uzcrinden 18.09.2020 saat: 09:00'a kadar
ivedi olarak gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

Murat DiVARCi
Idari ve MJli Uldr Miidiirii

Satin Almacak Matin/ l§in

S.No

1

Malm/I^in Cinsi

OKSiJEN GAZI %99.7 SAFLIK

Sut Kodu UBB Miktun

1.500

Birimi
Metrekii

P

KDV Hariv Teklif
Fiyat

KDV Hari$ Genel Toplam

Tutar

Teklif Eden
...A../2020

i^i / Oda / Finnanin Adi veya Ticaret Onvani - K.a§e/imza

Ek: Teknik ^artname
Salmalmanin Yapilacagi Birim: TUTAK DEVLET HASTANESl

• Malzemeler sipari?ten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edileceklir.
• Malzemenin ^artnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmi§ iirun numarasi (barkod) olmahdir.
• Teklif edilen urtinlerin onaylanmi? uriin numarasi (barkodu) liste halinde verilrnelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazili talebi Ozerine en ge? 150 gun
icinde Yukleniciye veya vekitine bdemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik $artname ektedir.
• En ge? 3 (iig) gun igerisinde faturasi kuruma ula§tinlrnayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya cikacak olan ihtilaflarm hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Dairoleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etrni§ sayilir.

AdrcsiVan Yolu Ozeri Jandanna Karakul Komutanligi Yam
Tclcfon: 04724112005 Faks; 047241120X3
E-l'osta: tutak.satinalma@hotmail.com Web.

l lg i l i Kiiji : Ay^c BALTA-
tut3k.satinalma@botmail.com



TIBBl OKSUEN GAZI DOLUM $ARTNAMESi

1. A Tibbi oksijen gazi (lOlt) tuplerle saglanacak, basinci 150 atmosferden ajagi olmayacaktir. ilgili

tupun iclndeki gaz miktan Ise a?agidakl glbi olacbktir.Medikal Oksijen: lOlt ISO bar 1.59 m3Tibbl

oksijen gazimn safligi minimum %99.5 olacaktir.

I.Yuklenlcl flrma idare talep ederse oksijen gazif m Istenlten saflyetlni belgeiendtrecektir.

3.YUkienici nrma dolumu yapan dolumu yapan c«ljen gazmm analli ve kayit ijlerini saglayan sisteme

sahip olacaktir.
i

A.Hastanenln kendi tOplerlne dolum yapilacaktir .Aksl durumda yUklenlct firma kendi tuplerlyle

destekleyecektir.

5,YOklenlc! tarafmdan amali ventil, kapaksii ve t;az kacinm tUp tcslimedilmeyecektir. Hastaneye alt

tOplerin eskiyen, a?man ve kuilanilma: hale gele i ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlanni yuklenici firma

temln edecek've ddftljtlrrn'eljie'mihJ b«fdelil'z Ost eneceftir.

G.T.uplcrin f S . L N 196B'ye'Oygun'to5t vc.bakimlar yapttmi; olmalidir.

7,0ksljen tuplerinin Ozerlnc gazin clnsin! ve uvulnasigereken-emnlyet'te'dbirlerini beiirten etlketler

olacakttr, TOptin boyah kismmda Oretlcl firma ad , test basmci veson test tarlhl yazift olacaktir.
•: • : - r : , •, f;;(fr •;'.:<»i,:i\\- >/,:•"".) : i .-<i\ i-̂ .'i •::-li:; \' . .-, ;'< i':<.•::•:.•. i-•»?V«M??(1f *'W

S.TUpUn vana agizlart bantia kapliolacak^doluttplerJn valfJeri sicak^shrlnk lie mUhOrlenecektir. TtipCin

dolduruldufiu ta rih ve kontrol edUdlglnl hilcfirir e Iketler vanaya asili olmaiidir.

9-Xykaridaklmaddelerde belirtfleri husxjslardan; t'tupferin yanlij dolunl/

dolayi meydana gelebilecekkazala'rdan^tOrQ'he. turlU^ukuklve tibblve maddi iforUmlulgk'yUklenlci1'
• ' - • - : , , • • • ' , . • > • . ' • : . • • - . - • . ; . ! ' • • • : - . •.'• • •-.,.,'.: ••^•~. OMir :ijn

flrmaya alttir,
:- . . - : , ; . ; , ..'.*..:'.•• ' , . ' - • . : -CH 1,̂ 1: ' • : V2 !"C: .r.V'i

lO.TUp contalan. yUklenlcl flrma tar^ftmdari temU edliecektir: Kdltanilan contalar fiber veya teflon

otacaktir, plasttk kabul edllmeyecektlr.
': •- •. ;-v (•-...:. ..".•'('.•'.-i'.' »Ji -.;; • diĵ acuMAfSWtK'Jy;; .s* ;̂;'' !*.»«?-.•. i>-^:- • • ' • f - - . ;••• i.^-;1-"

ILYtiklenic! flrma tarafmdan hasianemizcverUe ,ekmedikal oksfjen gazi GMP {GoodManufauuring

Practices; ly't Uretim teknlkleri) ve Ttlrk Farmoko >«sl evsaflanna ve tajimasi'gereken azelliklere

uyguh blmalidrr. Uygun olmamasi durumunda or^aya ^ikabilecek her tirJjUtibfai, hukukl ve maddl

sprumluluky^WenicljTirmaya alrtlr,,,...- . - „;. . y



12.TOp basing testleri viiklenlci firmaya ait olup ila1 e bir iicret talep edllmeyecektir,

13,VUkIenici firma bu teknik sartnamede bellrtilen ,'aztn medikal toeltiginJ koruyacegini taanhlit eder

ve aksi durumda ortaya fikabileeek her turlu tibbi, lukutu ve maddi sorumtutu|u ustlenir.

14.Yuklenici flrrna Billm, Sanayl ve Teknplojt Bakan i|i tarafmdan verllen Basmcli Gaz Tuplert Dolum

Yeterlilik Beiges!' nl kuruma fbraz etmelidir.

15. istekli firma, Saghk Bakanlijindan medikal amav.li Oksijen iiretme, dolum, depolama ve dagitim

izin belgesine sahfp olacak ve Idareye tbraz edecek ir.lstekli flrma dlrek uretici degll bay! tse baylsi

bulundugu flrmanm SagJik Bakanllgl'ndan almij ok jgu Medikal ama?li Oksijen uretim, dolum,

depolama ve dagittm Izin belgesinl ve bay! kendisii n ytne Saglik Bakanhgi'ndan alrrH^oldugu medikal

arnacli oksljen depolama ve dagitim Izin belgesinl i raz edecektir. Aynca bayi, halen bagli bulundugu

Uretlcl firrnanin yetklll bayisl olduguna dair bir yazi i ibrsz edecektir,

16. - Istekli firma medikal gaz imalattnda yasal olar; k zorunJu olan ve Saglik Bakanligi'nca veriimis

bulunan Mesul MOdtlrtGk Belgeslnl ihale komlsyon na ibraz edecektir,

17.TUplerln tesHm alrnmasi, nakliyesi, dolumu yapil Itktan sonra tekrarg&sterllen yere Indlrilmesl

yuklentd sorumlulugunda olacaktir. Kurum ilgili pei ;onel tarafmdan telefon, faks veya yazili olarak

(mall vb. iletijim yollan dahii) 72 saat icirtde (Tatfl g Jnlerl dahil) toplerin dolumu yapilacak ve

hastaneye teslim edllecektir.
»

j
18,Vuk!enlci firma acli durumlar di^inda mesai saatl Jri fcinde doJu tupleri teslim etmek ve boj tUplerl

almak zorundadir. Dolu ve bo$ ttipler testim edlllrk« T ve teslim alimrken flrmaya yetkiltsi ve kurum

personell tarafmdan karjitikh olarak teslim tutanakl n (sovk irsallyesi de olabitir) Imzalanacak, bu

befgelerde kac adet dolu veya boj tup teslim edllim j /a!mdi|r bellrtllecektlr. Bu beige 2 adet olup blri
yuklenJcide birl Ise kurum personelinde olacakti/ '

•


