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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin 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 29.04.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

İdari ve,
YA 

İşler Müdürü

İH T İY A Ç  L İS T E S İ

S.INo Malzeme Adı Sut
Kodu U B B M iktar Birim i Birim Fiyatı ToplaınT utar

1 AZOT PROTOKSİT (N20) GAZI 
%99.0 SAFLIK 350 Kg

Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname 
Satmalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• 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 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) 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.
• Alanlarımız kısmi teklife açıktır.
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f,ttü istenen MalzemeNo
1 AZOT PROTOKSİT GAZİ

Özel l ik ler i
. . . .  . B i r im  F iyat ı  t u t a r ı  
M ik tar

I S O  M  LÛ

-AZOT PR O T O K S İT  GAZI T EK N İK  ŞARTNAM ESİ
1. İhale konusu A zot Protokslt Garı haşlattırın am eliyatinrındu Kullan ılacak olup 
verilecek yazdan doğabilecek her turlu komplikasyonlardan sad ece  firma sorumlu 
olacaktır, vo bu sorumluluğu İhalede belge ile taahhüt edecektir.
2. Azot Protoksit gazı yerli ise TSE belgesine ithal İse dvinyo standardı belgesinden 
birine sahip o lacak  ve ihalede belgolonucoktir.
3. Verilecek Azot Protokslt Gazı yerli ise Üretim ve dolum belgesine İthal İse ithal, 
dolum ve depolam a izin belgesino, yeril ise ürettin, dolum vo depolam a İzin 
belgesine şaldp o lacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı İlaç vo Eczac ılık  Genel 
Müdürlüğü (İlaç  ve Tıbbi Cihaz durumu) tarafından verilm iş o lacaktır, Ayrıca
yuklenlplnln depolam a ve
dağıtım izin belgusi olup, bu bolgu,ijağiık Bakanlığ ına bağlı yetk ili kurumlnrdan 
alınmış o lacak tır ve belgelendirlteccktlr.
4.Azot Prbtoksit gazının içindki tokslk maddelerin oranını belirten belgeyi İhalede 
vereceklerdir

n) Boyalı o lacak tır 
b) tüplerde rehk şeridi o lacak
le) rtlr dzerir de »olunabilen ibaresi yazılı olacak, 
rij Başlık lı vo başlık ları mühürlü olacak
e) Periyodik bakım ları vc testleri yapılacak
f) dolum vc test tarihlerini Ihtlbn eden etiket olacaktır.
g) Vanaları sağ lam  olarak verllecek lr,( arızalı vanalar değ iştirilecektir.) 
b) Arızalı tüpler değ iştirilecektir.
lj Tüpler ayım  tip oinCak. ( dikişsiz çelik tüp olacak)
5.Azot Protokslt tüplerinin dışı gri (ra. 7000) reııktc,üst kısm ında mavi renkli şerit 
olacaktır vo tüpün içindeki gaz cinsinin çevresel olarak tüp üzerine tüp tabanından 
2 '3 'u yükseklik ve standartta uygun şekilde yazılmalıdır, 
e.Azot protokslt tüp başının bir yanal yüzeyinde bulunması gereken işaretler;
a) Üretici flrmaa amblemi.
b) ülkişslz çe lik  tüplerin ınıatutl TS EN 3&0ÎM ,-2-3; 201 1 işareti ve numarası, 
e) Seri numarası
d) Tüpün boş kütlesi ( vrılf ve kapak hariç kg o lacaktır.)
e) Tüpleri muayene yaban firma ve kuruluşun tescil damgası.
7. Azot protoksit tüp başının karşıt yanal yüzeyinde bulunması gerekli işaretle 
a) Tüp sahibi firm anın adı ve markası 
ti) Tüp sahibi firm aya z,ft tüp nunfarnaı
e) Tin, üzerinde deney basıncı ve işietıııv basıncı (ib-posca.1)

V erilecek  Azot Protoksit gazı dolu tüpleri;


