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29/08l2022

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı MEDİKAL GAZ PRİZLERi MALZEME
ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV
hariç birim ve toplam fıyatnıun 0210912022 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden
teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

UY UNDUR
2 8/2022

iıeoĞa
İdari Ve M Müdüfil

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma irimine veya görevlilere verilmesı
gerekmektedir.
- Teklifler( rakam yeyayaz, ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye ahnmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakür.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-oosta adresli Ağı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Ahm konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse türn alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Sıra
No

Malın / İşin Adı Miktar Birim
Fiyatı

Toplam

l oKsilEN FLowMETREsi 30 ADET

2
OKSİJEN PRiZİ 20 ADET

3
VAKUM PRIZI

10 ADET

4 HAVA PRiZi 5 ADET

Birimi



il/EDiKAL GAZ PRIZLERi MALZEME Ve MONTAJ TEKNiK ŞARTNAMESi

lSTENECEK |VALZEMELER

2. oKSlJEN PRlZl 20 ADET

VAKUM PRizi 10 ADET

HAVA PRIZ| 5 ADET

1- Gaz prizleri pirinç malzemeden imal edilmeli, üst parça krom kaplı olmalıdır

2- Ayrrca gazların renk standardına göre bu kapaklar renklendirilmiş olmaiıdır.

3- Prizler gaza özel olmalıdır. Başka gaza ait abone fişi ile çalışmamalıdır. Gaz prizleri BS bağlantı
Standartlarında ve EN737-1 kalite standartlarında olmalıdır.

4- Pdzler YUVARLAK VE 6'GEN NORMU olmalı KARlŞlK ADETLERDEDIR,

5_ NoRM MiKTAR| BELL| oLMAY|P KARlŞlKTlR, MONTAJ S|RAS|NDA NORMU EKS|K OLANLAR
FAZLA oLANLA DEĞiŞTiRiLECEKTIR.

6- Medikal gaz prizleri 2 bölümden oluşmalıdır. Birinci bölüm bakım amacı ile sökülse dahi ikinci
bölümde gaz kaçağı olmamalıdır.

7- Prizler çek valf sistemine sahip oImalıdır

8- İük ve soket bağlantı üniteleri gaz bağlantılarının karıştırılmasına ve yanlış gaz verilmesine olanak
vermeyecek şekilde gaz-spesiflk bir indeks pimine sahip olacaktır.

9- Medikal gaz prizlerinin kapak Ve vidaları hariç diğer kısımları pirinç malzemeden indeksleme pimleri
paslanmaz çelik malzemeden oluşmalıdır.

11- GaAn geçişine müsaade edecek olan sübap prensibiyle çalışan parça en kolay arlzalanan parça
olacağı için parça herhangi bar alet gerektirmeden kolayca değiştirilebilmelid ir. İkinci montaj parçası
çıkarıldıktan sonra birinci montaj parçası gaz kaçağını önlemeli ve %1OO sızdırmazlık sağlamalıdır.

12- Gaz prizleri gaz rengine uygun etiketlerle etiketlendirilecek, gaz cinsi belirgin bir şekilde yazılı
olacaktır.

13-Gaz prizine 1 yıl garanti ve 5 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir.

14- Ürün EN 737 Standartlarına uygun ve CE Belgeli olmalı, belge kapsamında belirtilmelidir.
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4

1. oKSiJEN FLoWMETRESi 30 ADET

|STENEN BELGE VE üRüN BlLGiSi

10- Priz takmak için gerekli kuwet maksimum 1O0 N,
Priz sökmek için gerekli kuvvet maksimum 1'l0 N, minimum 20N



' 'l5- İmalatçı ve yapımcı firmalar lSO 9001 :2008 kalite belgeli olmalıdır ve Belge kapsamında Gaz
Prizleri açıkça yazmalıdır.

16- İmalatçı ve satıcı firma Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdır.

'l7-Verilecek olan fiyatlar montaj dahil Ve 6 ay süresince garantili olmalldlr

18- Numune gereklidir, Numunesiz fiyatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır

19- Teklif veren flrmalar numuneleri ve montal yerlerini görebilirler. Şehir dışından verilmiş teklifler
ÜRÜN VE MoNTAJ YERLERiNi görüp fiyat verilmiş kabul edilecek ve bir fiyat artlrlmlna
g id ilm eyece ktir.

2O-Fiyat veren firmalar numuneleri ve montaj yapılacak yerin zorluğu ve kolaylığını her şartta kabul
etmiş sayllacaktlr. Ektra bir malzeme ve işçilik bedeli talep edılemez

21- yatakbaşlarının montajları standartlara uyqun olmalı yüksekliği ve kul]anım alanı hesap edilmelidir

22- Medikal yatakbaŞ| Sisteminin risk durumu, ağ ırlığı ve büvüklüğü qöz önüne alınacak olursa,
Yüklenici firma işi CE- lSO kalitesine sahip malzemelerIe qerçekleştirmeli, qerekli testleri yerinde
vapmak kavd ıyla teslimatı qerçekleştirilecektir.

23- İşi yapacak olan firma elemanı servis eğ itimi almış kişiler olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır.

tekliflerinde sunmalıdır. Beloele rini tekliflerinde sunmavan firma teklifleri qecersiz savılacaktır

25-YUKAR|DA YAZlLl TÜM MALZEME VE SiSTEMLER i iN TüM N/ADDELER GE ERLiDiR.
NUMUNESi REFERAZNSI GÖRÜLMEYEN H|ZMET VE RUN KABUL ED LlVEYEcEKTiR
F|YAT VEREN FiRMALAR|N DiKKATiNE SUNULUR

24- işi Vapacak olan firmalar ISO-CE-HIZMET YETERL|LIK BELGELER|NE sahip olmall Ve bunu


