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Sayı: 4  ° fi
Konu: LİKİT OKSİJEN GAZI ALIM I İŞİ

Hastanem izin ihtiyacı olan ve  aşağıda cinsi, miktarı ve özellik leri yazılı m alzem elerin alım ı 4734  sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d m addesine göre Doğrudan Tem in Usulü ile yapılacaktır. S öz  Konusu alım  için K D V  hariç birim fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 0 1 .08 .2022  saat: 11:00 'a kadar patnosdh@ hotm ail.com  adresine ivedi olarak gönderm eniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.
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Kişi /  Oda /  Firmanın A dı veya  Ticaret Ü nvanı - Kaşe/İm za

E k : Teknik Şartname 
Satınalmanın Y apılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yo luyla  kabul edilecektir.
• M alzem eler siparişten sonra H astanem iz Ambarına m esai saatleri içerisinde Ambar T eslim i olarak teslim  edilecektir.
• M alzem enin şartnameye uygunluğunun değerlendirilm esi için idarenin talep etm esi durumunda numune verilecektir.
• A lternatif T ek lif Kabul edilm eyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• T ek lif edilen m alzem elerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal B ilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanm ış ürün numarası (barkod) 
olmalıdır.
• T ek lif edilen ürünlerin onaylanm ış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilm elidir. A ksi takdirde değerlendirilm eyecektir.
• İdare, M uayene ve Kabul kom isyonunca Kabul Raporu düzenlenm esinden itibaren yüklenicinin  yazılı talebi üzerine en geç  180 
gün içinde Y ükleniciye veya vekiline ödem eyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /H izm etin  ödem esi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı M ahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• T ek lif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etm iş sayılır.
• A lanlarım ız kısmi teklife açıktır.
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AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET HASTANESİ

LİKİT OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İhale konusu Likit Oksijen Gazı, solunum yetersizliği olan hastalarda 
kullanılacak olup, verilecek gazdan doğabilecek her türlü 
komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olacak ve bu sorumluluğunu 
belge ile taahhüt edecektir.

2. Verilecek Likit Oksijen Gazı; ithal ise ithal, dolum ve depolama izin 
belgesine, yerli ise üretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip 
olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı
ilaç ve Eczacılık Genel M üdürlüğü (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) 
tarafından verilmiş olacaktır. Ayrıca satıcının en az dağıtım izin 
belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan 
alınmış olacak ve belgelendirilecektir.

3. Likit oksijen gazı en az %99,50 saflıkta, rutubetsiz, Türk 
Farmakopesine uygun olacaktır. Yüklenici her sevkıyatta o sevkiyata 
ait tanker içerisindeki likit oksijenin saflık yüzdesini gösterir uygunluk 
onaylı analiz sertifikasını hastane idaresine teslim edecektir.

4. Likit oksijenin içeriğinde toksik madde bulunmayacaktır.

5. Oksijen Gazı talebi en geç 48 saat içerisinde yerine getirilecektir. Aksi 
halde her gecen gün cezai müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon 
veya faksla bildirilecektir.

6. Firma tarafından kurulacak olan likit oksijen tanklarının çevresi iki 
metre yüksekliğinde panel çit ile çevrilip kapı montajı yapılacak 
muhafaza altına alınacaktır. Dolum sırasında servis kapısı açık 
bırakılmayacak depolama sistemine veya aksesuarlarına yetkili 
personel harici hiç kimse müdahale etmeyecektir.

7. Likit Oksijen Gazı olağanüstü durumlar dışında mesai saatleri 
içerisinde getirilecektir. Dolum işlemi öncesinde ve sonrasında 
yapılacak tartım işlemlerini hastanece görevlendirilecek bir 
personel eşlik edecek. Personelin tartı işlerine iştirakini satıcı firma 
sağlayacaktır. Tartım işlemleri belediyeye ait tartım  cihazlarında ve 
sanayi teknoloji bakanlığı il ve bölge müdürlükleri tarafından 
kontrolleri yapılan kantarlarda yapılacaktır. Her tartım da net 
tartım dan 100 kg düşürülerek fatura kesilecektir. Dolu tartıdan 
çıkış ile boş tartıya gidilen yol nedeniyle yakıt harcamış 
olacağından ve dolum esnasında soğutma yapılması veya

- buharlaşmış gazın dışarı atılması nedeniyle tartı olumsuz 
etkilenecektir.

8. Yüklenici firma PATNOS Devlet Hastanesi’nin ihtiyacı olan®  ton 
likit tankına firma tarafından dolum yapılacaktır. Firma tarafından 
10 ton kapasiteli likid tankını kuracaktır. Tankların kurulumu 
sisteme bağlanması bakım-onarımı yapılacak tüm testler ve güvenli 
bir şekilde yasal mevzuata uygun bir şekilde çalıştırılması 
sözleşme süresi boyunca yüklenici firmaya ait olacaktır.
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