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i l g i l i  f i r m a l a r a

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kam u İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.09.2020 saat: 
10:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın A lın ac ak  M alın/ İşin K D V  H a riç  Teklif

S.No M alın /îş in  C in si Sut Kodu U B B M ikta rı Birim i Fiyat Tutar

1
O K S İ J E N  G A Z I  % 9 9 .5  S A F L I K  
O K S İ J E N  T Ü P  D O L U M U  İŞİ

2 .6 9 0
M e t rc k ü
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KDV lariç Genel  Toplam

T e k l i f  E d en  
. . . . ,2( ) 2( )

Kışı / O d a  F i rm a n ın  Atlı v e y a  T icare t  Ü n v a n ı  - K a ş e / İm z a

Ek : 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.
• idare, 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 icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

A drestSarısu M ahallesi A dilcevaz yo lu  üzeri 5.km  
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  W eb:

İlgili Kişi : Yunus Ö ZY O LCU  -
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O KSİJEN TÜ PÜ (40 L İT R E L İK ) T E K N İK Ş AR TN A M ES i 
TIBBİ OKSİJEN GAZI DOLUM ŞARTNAMESİ

1. A Tıbbi oksijen gazı (40lt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden 
aşağı olmayacaktır, ilgili tüpün içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır.
Medikal Oksijen: 40lt 150 bar 6.40 m3
Tıbbi oksijen gazının saflığı minimum %99.5 olacaktır.içinde herhangi bir toksik 
madde bulunmayacaktır. GMP (Good Manufacturing Practices; iyi 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 yapılm ış 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, 
f
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; iyi 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. istekli firma, Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Oksijen üretme,
dolum, depolama ve dağıtım izin belgesine sahip olacak ve idareye ibraz edecektir, 
istekli 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. - istekli 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.


