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Sayi:
Konu: MERKEZI OKSLJEN SANTRALl YEDEK PARCA ALIM1

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi , miktar i ve ozel l ikler i yazili malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu alim i9in KDV haric birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 18.03.2022 saat: 09:30 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Malzeme Adi

TlBBl GAZ TUP KAMCISI - TlJ
BAC-LANTI BORUSU OKSUEN
TIBBl GAZ TUP KAMCISI - TU
BAGLANTI BORUSU
KARBONDlOKSlT
OKSIJEN TOP RAMPASI
KOLLEKTOR VANA 1/2
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Birimi
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Takim

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
.../.../2022

Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvam - Kase/lmza

Ek : Teknik Sartname
Satmalmanm Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin §artnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.tla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi BankasT na kaydedilerek onaylanmis Qriin numarasi (barkod)
olmalidir.
• Teklif edilen Uriinlerin onaylanmij iirun numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• tdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazili talebi Uzerine en ge9 60
gun i9inde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik Sartname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin Odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
• Ahmlanmiz kismi teklife a9iktir.
Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu ilzeri Tutak/AGRI
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: AyseBALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



OKSUEN SANTRAL BAKIM iglN YEDEK PARQA VE HJZMET l"§j
TEKNJK §ARTNAMESi
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NOT:
Sjstemin bahsi gegen.. majzemejenn /.parg.aja.on niontaj - cjemontaji cahgtirilmasi ye
sgnrasmda kagak testinin yapilmasi, santraide varsa bagka problem ve
degiftirilrnesi gerek ..pargalar.. yarsa degigjmi ayni kapsamda ycretisz yapilip
teslim edilecektir. 2 hafta denerne siiresi sonrasi fatura kesilebilinecektir.

Gerekli §artlar

1. 5+5 kollektorve gekvalfli sistemde irnal edilmi§ olmahdir.

2. Kollektorlenn olguien birbirini tutmaliciir.

3. Tij borulan SOObar basmca dayanikli gergek kaliteli malzemeden uretilmi§ olmali
begenilmeyen, giiven vermeyen urunler lade edilecektir.

4. Kampgilar ayni boy ve oltpude olrnali, esnek kaliteli. CE beigeli olup uzerinde belirtilmelidir

5. O2'ne ozel uretilmi§ olmahdir. Agiz ^aplan norm a ozel olup 5-6 yil rniadli olup hernen
deformasyona maruz kalmarnalidir.

6. Deforme olan malzemeler 1 yildan once en ufak problerninde degi§imi yapilacaktir.

7. 60-70 m3 luk yuksek basing regulatorlu sistemde ?ah§abilir olmahdir.

8. Regulatorler kendinden emniyet valfi olmahdir. 230-16 bar arahginda olmahdir.

9. Sag ve sol tupler otomatik degistiricisi check valfli sisteme sahip olmali ve bu sistemde
galisabilmelidir.

10. Yukanda yazili malzemeler sistemin orjinalligine bagh kalmarak gergek, kaliteli pargalar ve
malzemeler kullanilmahdir.

11. A/man biitiin malzemeler 1 yil boyunca her turlu montaja uretime ve gaz sirdirma hatalanna
karsi garantili olmahdir. Hatah olan ve gazlarm gegisine zorluk gosteren yada asin ses kirliligi
yapan iirunler iade edilip montaj ve servis bedeliyle birliktefirmasmdan talep edilecektir.

12. kaliteli olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir. Orunler numune uzerinden
degerlendirilecektir.

13. Teklif veren firmalar numuneleri ve montaj yerlerini gorebilirler.

14. §ehir di§mdan verilmi§ teklifler URUN VE MONTAJ YERLERJNJ gorup fiyat verilmi§
kabul edilecek ve bir fiyat artinmina gidilmeyecektir.
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15. Cihazm yerinden sokiimu, ta§mmasi forklift, i§gi, hamal vs sigorta dahil maliyetler
yuklenici kis.iye aittir.

16. Fiyat veren firmalar numuneleri ve montaj yapilacak yerin zorlugu ve kolayligmi her
§artta kabul etmi§ sayilacaktir. Ektra bir malzeme ve i§cilik bedeli talep edilemez.

17. Alinan malzemelerin tiimu icin TSE - ISO VE CE kalite belgeleri olmalidir.

18. Eski malzemeler iade edilmelidir.

19. TSE standartlara uygun olmali yuksekligi ve kullanim alani hesap edilmelidir.

20. Gaz ve sivilann gegisini kolayiastiracak ozellikte olup bunu goz onune alarak montajlari
yapmalidir.

21. Sistemin turn basing degerlerini turn sartlarda saglamahdir.

22. Sistemin kurulum sonrasi en az 1 ytl garanti verilmeli.

23. ise baslamadan once turn malzemeler bakilacak ve uygunluk sonrasi basianacaktir.

24.Sistemi besleyen oksijen santraiinin yedegi bulunmamaktadir. Bu
sebeple Sisteme bagjamaken geg 2-3 î  giinu igerisinde olmali ve
ba^lama sonrasi î in teslimati en.geq. 3-6 saat i^inde mesai saatleri
[Qgrisinde yapilip teslim edjlmeli.

25.Firma elemanlarinin i?in ehli olduqunu qosterir egitirn sertifikalan olmaii
ayrica TSE pnayli sert lehim kaynak sertifikasi olmalidir i§e ba^lanmadan
ko n trol ye tey idso n ra s i bag la n ab ilece ktir.

26. Gazin gegi§ine musaade edecekolan subap prensibiyle gali§an check valf pargasi en kolay arizalanan

parga olacagi igin parga kolayca degistirilebilmelidir. ikinci montaj pargasi gikanldiktan sonra birinci

montaj pargasi gaz kagagim onlemeli ve %100 sizdirmazlik saglamahdir. Orun TS EN 737-1

Standardina uygun ve CE Belgeli olmalidir. Imalatgi ve yapimci firmalar ISO 9001:2008 kalite belgeli

olmalidir.

27. Kampgi takmakigin gerekli kuvvetmaksimum 130N

28. Kampgi sokmekigin gerekli kuvvetmaksimum 140 N.mininmum 100N

29. Medikal bakir borular yanmaya ve kinlmaya karsi dayanakll piring malzemeden imal edilmis olmalidir.

30. kampgilar ve gheckvalfleroksijengazmaozel olmalidir.

31. Kollektor sistemlerinin her biri birbirinden bagimsiz gali§mali ve tupler arasi gaz gegisi saglamamali
sadece sisteme tek yonde vermelidir.

32. Kollektor montajlari sonrasi 2 hafta test edildikten sonra onay vehlip f atura edilecektir.

33. Ba§ka gaza ait abone fi^i ile gah^mamahdir. Kampgilar ve check valf BS5682 baglanti
Standardinda ve EN737-1 kalite standardinda olmalidir

34. Medikal gaz malzemeleri, kapak ve vidalan harig gazla temas eden kisimlan paslanmaz gelik.bakir,

pi ring malzemeden, indexleme pimleri paslanmaz gelikmalzemedenolusmalidir. Gazla temas etmeyen

kisimlan piring malzemeden yapilacaktir. Korozyona dayanikh plastik( polikarbon.takviyeli polyemid gibi)

ya da ABS olmayacaktir.

35. Medikal bakir borular yanmaya ve kinlmaya akrsi dayanakll piring malzemeden imal edilmis olmalidir.
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36. Jginden qe£e£ekj}jan_flaziti^g_£Qstemin^^ ve byyukiugu goz.onune

^^ kaydiyla teslimati gergeklettirilecektir.

37. iglejrn sonrasi ka^ak sizdirmazlik testleri teknik gery is ve yuklenici bakitn onarim firmasi

^
38. Turn fiyatlar montaj dahil ve en az 1 yil garantili olacak §ekilde goz oniinde

bulundurarak vereceklerdir.

39. Garanti suresi iijinde anza durumunda En az 1 yil boyunca yerinde teknik servis
verilmelidir.

40. _siMgniiCL-9ii§inLvsĴ
mudahaSe etmesi gerekmektedir.

41. jAnzayjLjnMaMî ejn^^
24 saati agmadan ga|i§ir yagiyette testleri kullanicilariyla

birlikte yapilip tesiimati gergeklestLnlmeJidir..

42. i§i yapacak olan firma elernani bakir kaynak ve rnontaj-servis egitimi almi§ ki§iler olmali ve
bunu tekliflerinde sunmalidir.

43. l§i yapacak olan firmalar JSO-CE-HiZMET YETERLJUK BELGELERJNE sahip olmali ve
bunu tekliflerinde sunmalidir. Belgelerini tekliflerinde sunmayan firma teklifleri ge^ersiz
sayilacaktir.

44. Yuklenici firma Extra ucrete tabii Hi^bir i$gilik ve extra malzeme kullanimi igin ucret talep
etmeyecektir, ucret venlmeyecektir.

45. Bakir borular 10 tup X 140-300 bar du§unuldugiinde toplamda maruz kalacagi basing
goz ardi edilmemelidir. Bu basinca dayanikh kalm (japli medikal bakir boru
kullamlacaktir.

46 . T eki if ve re n fir m al a r i n y az. ill mad de j er i d i kkate aim as i r i ca o I u n u r . j §i n
ehemmiyeti goz oniine alindigmda riskin askariye indirgenrnesi ve hastane
guvenligi JQin turn maddeler uzerinde duruiacaktir. Dikkat edilmesi rica oiunur.
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