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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 01.11.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

Şakir KAFA 
İdari ve Mali k /er Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No M alzem e Adı
Sut

Kodu UBB M iktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Tutar

1 BASINÇLI HAVA GAZ PRİZİ 50 Adet
2 VAKUM BAŞLIĞI 100 Adet

G enel Toplam

Teklif Eden
...I...12022

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

E k : Teknik Şartname 
Satmalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeİer 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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BASINÇLI HAVA GAZI PRİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ;

Gaz Prizleri son kullanıcıya gaz verm ek için kullanılan terminal ünitelerdir

a) Gaz prizleri imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz bakım ve onarım ile parça değiştirme garantisine 
sahip olmalıdır. Ayrıca üretici firma tarafından 2 yıllık garanti süresinin bitiminden itibaren 10 yıl 
süreyle de yedek parça bulundurma garantisinin verilmesi gereklidir.

b) Üretici firmanın ISO 9001:2000 ve ISO 13485:2003 Kalite Sistem Belgeleri olmalıdır.

c) Gaz Prizleri CE sertifikalı olmalıdır. Gaz prizinin üzerinde bu belirtilmelidir.

d) Üretici firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

e) Gaz prizleri 2 ayrı bloktan oluşmalı, 1. Blok ta değişebilen parçalar bulunmalı, bu blok sökülse 
dahi taban bloğu gaz kaçağını engelleyecek donanıma sahip olmalıdır.

Teknik Ö ze llik le r:

l.a . Gaz Prizlerine 10 Bar basınç uygulandığında, hasta veya prizleri kullananlar için tehlike 
oluşturmamalıdır.

l.b . Gaz prizleri regülatörlerin yada probların (abone fişlerinin) kolayca takılm ası ve sökülmesine 
uygun özellikte olmalıdır.

l.c . Gaz prizleri sadece kendine ait regülatörü yada probu kabul edecek şekilde farklılaştırılm ış 
(gaz spesifik) olmalıdır. Bir gaz prizine başka bir gazın probu takılam am alıdır.

l.d . Medikal gaz prizinin herhangi bir parçası çıkarıldığında gaz prizi çalışm am ak ya da gaza özel 
olma durumunda herhangi bir değişiklik olmamalıdır. Tam irat veya bakım için parçalar söküldüğünde, 
diğer gaz prizlerinin parçalarının farkında olmadan kullanılması önlenm iş olmalıdır.



l.e . Medikal gaz prizleri çekvalf sistemiyle çalışmalıdır. Gas regülatörü (yada prob) tam olarak 

bağlandığında gaz akışı başlamalı, çıkarıldığında ise gaz akışı otom atik olarak kesilmelidir. IV-103

l.f . Medikal gaz prizleri her türlü yanıcı maddeden (yağ, gres yağı, vs...) arındırılm ış olmalıdır. IV- 
104 Medikal gaz prizlerinin içinde bir filtre bulunmalıdır. Bu filtrenin kullanım amacı tesisata herhangi 
bir yabancı maddenin geçm esini önlemektir.

l.g . Medikal gaz prizlerinin tüm parçalan yanmayan, korozyona dirençli m alzemeden olmalıdır. 
Medikal gaz prizlerinin gaz temas eden yüzeyleri pirinçten imal edilmelidir. Boru dağıtım sistemine 
yapılan bağlantılar güm üş alaşımlı kaynakla yapılmalı, bu bağlantılar EN 737-3'e uygun olmalıdır. IV- 
105

l.h . Gaz prizlerinin diğer parçaları ise yanmayan poliemit malzemeden üretilmiş olmalıdır.

l . i.  Duvara monte edilecek gaz prizlerinin merkezleri döşemeden 1500 mm yükseğe gelecek 
şekilde monte edilmelidir. Hastabaşı, yoğunbakım, gaz modülü veya pendant gibi komplike ürünlere 
monte edilecek gaz prizleri ise kullanıma uygun yükseklikte olmalıdır.

l. j.  Medikal gaz prizlerinin her biri bakım ve onarımda gaz akışını kesmek için bir vana ile 
desteklenmelidir.

l.k . Duvara monte medikal gaz prizlerinin zarar görmesi engellenm elidir. Eğer kutu kullanılacaksa 
bu kutular korozyona dayanıklı olmalı, paslanmamalıdır.

1.1. Komplike ürünlere yerleştirilecek gaz prizleri diğer prizlere ve üniteye zarar verm eyecek 
malzemelerden üretilmeli ve bu şekilde monte edilmelidir.

l.m . Gaz prizlerinde kullanılan bakır borular ve bağlantı elemanları, bu dokümanda Bölüm V. Kısım 
l.d e  belirtilen özelliklere sahip olmalı; vanalar Bölüm V. Kısım 2.de yazılı özelliklere sahip olmalı, 
hortumlar ve diğer bağlantı elemanları ise yine bölüm V. Kısım 3.de yazılan özelliklere uygun 
olmalıdır.



l.n . Medikal gaz prizlerinin gaz spesifik parçaları ve gaz prizinin kendisi, eğer her gaz için boyut 
veya şekilleri farklı değilse tek tek etiketlenmelidir.

l.o . Ek olarak Oksijen prizinin üzerinde "Yağ Kullanmayınız" notu yada sembolü mutlaka yer 
almalıdır.

l.p . Eğer aynı gaz farklı basınçlarda kullanılacaksa gaz prizlerinde basınçlar ayrı ayrı belirtilmelidir.

l.q . Medikal gaz prizleri renklerle kodlanmalıdır. Gaz prizlerinin üzerindeki etiketin zemini Oksijen 
için Beyaz, N 20 için Mavi, Medikal hava için Siyah-Beyaz karışımı yada Gri olmalıdır.

l.r . Medikal gaz prizlerinin özelliklerini belirten yazı ve renkler EN 737-1 standardında belirtilen 
şekilde olmalıdır. Renk kodlamasında kullanılan m alzem eler silinmemeli, dayanıklı olmalıdır.

l.s .  Harflerin boyu 2,5 mm'den az olmamalıdır.

*Gaz prizlerinin alımdan önce numuneleri incelenip incelenen numuneler m uayeneden geçince alım 
gerçekleşecektir.



k

Vakum Regülatörü Teknik Şartnamesi
Regülatörlü ve Manometreli Teknik Şartnamesi

Vakum regülatörü; negatif basıncın belli bir değerde sabitlenm esi, daha sonra da aynı değere 

ayarlı bir şekilde kullanılabilm esi ve atıkların vakum kavanozuna toplanması amacıyla kullanılır.

1. Vakum regülatörünün gövdesi krom kaplı MS58 kalite pirinçten imal edilmelidir.

2. Manometreli ve regülatörlü olmalıdır.

3. Endotracheal; ayarlanan vakum seviyesinde kalabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bunun için 

vakum regülatörünü ayar düğm esinin dışında açma kapama işlemini gerçekleştirecek ayrıca 

b ir o n - o f f  valfine sahip olmalıdır.

4. Vakum regülatörünü gaz prizine takm ak için kullanılan probe da MS58 kalite prinçten imal 

edilmiş ve nikel kaplanmış olmalıdır. Vakum regülatörünün probu ilgili standartlara (BS, DİN...) 

uygun olmalıdır.

5 . 0 -  760 mmHg aralığında vakuma regüle edilebilir olmalıdır.

6. Gerçek regülasyonlu olmalı; giriş değerinde değişiklik olsa bile çıkış değeri sabit olmalıdır.

7. Üzerinde vakum kavanozundan gelen hortuma uygun hortum çıkış ucu olmalıdır.

8. Vakum regülatörü ergonom ik olmalı; vakum prizine tek elle takılıp sökülebilir özellikte dizayn 

edilmiş olmalıdır.

9. Vakum regülatörünün Bakım -  Onarım, Montaj ve Kullanma kılavuzları vakum regülatörleriyle 

birlikte verilmelidir. Bu kılavuzlarda;

10. Vakum regülatörünün uluslararası standartlara uygunluğu belirtilmelidir.

11. Bakım, Onarım faaliyetleri ve süresi ile sıklığı belirtilmelidir.

12. Tavsiye edilen yedek parça listesi verilmelidir.

13. Üretici firma; ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 sistem belgelerine sahip olmalıdır.

14. Üretici firmanın en az 2 yıllık imalatçı olduğu ve imalat kapasitesini gösterir kapasite raporu 

bulunmalıdır.

15. Üretici firmanın Annex II -  93/42 EEC medikal cihazlar direktifine uygun CE belgesi olmalıdır.



Üretici firma kalite belgeleri (ISO 9001:2008, ISO 13485:2003) ve CE belgeleri 

TÜRKAKakreditasyonuna sahip olm alıdır.M ALZEM ELERDE NUMUNE DEGERLENDRİM ESİ 
YAPILACAKTIR.


