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t e k l i f e  d a v e t

18.03.2022
Sayı:
Konu: KARBONDİOKSİT GAZI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Tem in U sulü ile yapılacaktır. Söz K onusu alım için KDV hariç birim  fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 21.03.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@ hotm ail.com  adresine ivedi olarak gönderm eniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

i h t i y a ç  l i s t e s i

S.No M alzem e Adı
Sut

Kodu
U B B M iktar Birimi Birim Fiyatı T op lam T u ta r

1
ENDOSKOP1K K A RBONDİOKSİT 
GAZI %99 SAFLIK

100 Kilogra
m

G enel T oplam

T eklif Eden 
.12022

Kişi /  O da / Firm anın Adı veya T icaret Ünvanı - Kaşe/İm za

Ek : Teknik Şartname 
Satmalmanm Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• M alzem eler siparişten sonra H astanem iz A m barına m esai saatleri içerisinde A m bar Teslim i olarak teslim  edilecektir.
• M alzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilm esi için idarenin talep etmesi durum unda num une verilecektir.
• A lternatif Teklif Kabul edilm eyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• T eklif edilen m alzem elerin “T.C .İlaç ve Tıbbi Cihaz U lusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanm ış ürün num arası (barkod) 
olmalıdır.
• T eklif edilen ürünlerin onaylanm ış ürün num arası (barkodu) liste halinde verilm elidir. Aksi takdirde değerlendirilm eyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul kom isyonunca K abul Raporu düzenlenm esinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödem eyi yapacaktır.
• Firm a veya Bayii Num arası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kurum a ulaştırılm ayan Mal /H izm etin ödem esi yapılm ayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı M ahkemeleri ve İcra D aireleri Yetkilidir.
• T eklif veren Firm a/Firm alar yukarıdaki m addeleri kabul etmiş sayılır.
• A lanlarım ız kısmi teklife açıktır.
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S ay fa  1
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KARBONDİOKSİT GAZI (C02) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Karbondioksit gazı, renksiz, kokusuz, zehirsiz olmalıdır.
2. Karbondioksit gazı, hacimce en az % 99,0 safiyette olacaktır.
3. Yüklenici firma medikal gazları hastaneye ait tüplerle teslim edecek olup tüpler 
kesinlikle değiştirilmeyecektir. Ancak idarece talep edildiği taktirde karbondioksit 
yüklenici firma tarafından 50 İt su hacimli 345 bar basıncına dayanıklı uygunluk 
belgesine sahip standartta tüplerle temin edilecektir.
4. Karbondioksit ventilleri TS1520’ye uygun olarak VV21.8 x l/14” erkek diş 
yapısında ve basınç emniyet mekanizmalı olacaktır. Hastaneye ait karbondioksit 
tüplerinden bu standarda ait olmayanların ventilleri hastanemizce temin edilecek, 
yüklenici firma değiştirme için işçilik ücreti almayacaktır.
5. Hastaneye ait karbondioksit tüplerin eskiyen aşman ve kullanılmaz hale gelen 
ventil, kelebek, rot v.b gibi ekipmanların temini ve değiştirme işlemini, boyaları 
eskiyen tüplerin boyanma işlemini yüklenici firma bedelsiz üslenecektir.
6. Tüp rengi TS 11169’a uygun olacak şekilde gri RAL 7000 olup TS 3402 “’tüpte 
kullanılan gaz tüpleri içindeki gazın belirtilmesi için işaretleme standardı 
çerçevesinde tüp tabanından 2/3 yüksekliğe kontrast renkte boya ile çevresel olarak 
C02 yazılmalıdır.
7. Tüplerin nakliyesi ve hastanenin göstereceği yere boşaltılması firmaya aittir.
8. Tüplerin contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
9. Karbondioksit tüplerinin üzerinde gazın cinsini, dolum tarihini ve dolum parti 
numarasını belirten etiketler bulunacak, tüplerin imal tarihi, üretici firma adı, test 
basıncı, son test tarihi açık bir şekilde yazılı olacaktır.


