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Sayi:
Konu: MEDIKAL OKSiJEN GAZI ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktari ve Ozellikleri yazih malzemelerin alimi 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu alim i9in KDV hari? birim fiyat
tekliflerinizi TL tizerinden 06.03.2023 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@,hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Kisi / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Kase/imza

Ek: Teknik §artname
Satmalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin §artnameye uygunlugunun degerlendirilmesi ifin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat ilzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.ila9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis Urtln numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen ilrunlerin onaylanmis ilriln numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yilklenicinin yazih talebi uzerine en ge9 180
gun i9inde Ytikleniciye veya vekiline Odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulajtinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflarm hallinde Agri Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.
• Ahmlarimiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu ttzeri Tutak/AGRI
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ay§e BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



OKSIJEN GAZI TEKNiK §ARTNAMESt (1000m3)

1. Soz konusu oksijen gazi solimum yetersizligi olan hastalarda kullanilacak olup,
verilen gazdan dogabilecek her tiirlii komplikasyonlardan satici firma sorumlu olup,
bu sorumlulugu ihalede beige ile taahhut edilecektir.

2. Verilecek oksijen gazi; ilhal ise ithal ve dolum izin belgesi, yerli ise iiretim ve dolum
izin belgesine saliip olacaktlr. Beige Saglik Bakanhgi ilac ve Miidurliigu (ilac. ve
Tibbi Cihaz Kurumu) tarafmdan verilmis. olacak ve ihalede
belgelendirilecektir. Aynca yiiklenicinin de dolum ve/veya depolama izin belgesi
olup, bu beige Saglik Bakanhgma bagh yetkili kuruluslardan alinmis olacak ve
belgelendirilecektir.

3. Oksijen gazi kurumun elinde bulunan farkh ebat ve hacimlerdeki liiplere dolumu
saglanacaktir.

4. Oksijen gazi tuplerinin disi mavi (rai 5002) renkte, Ust kisminda beyaz §erit olacaktir ve
tiipiin J9indeki gaz cinsinin 9evresel olarak tup uzerine tiip tabaninda 2/3 yiikseklige ve
standartlara uygun §ekilcle yazilmalidir.

5. Oksijen gazi liipleri TSE Standart ve normlanna uygun olacaktir. (TS EN 9809-1-2-
3;2011)

6. Dolumu yapilacak oksijen tiipleri (verilecek emanet tuplerin)
a) Boyali olaeak.
b) tiiplerde renk seridi olacaktir.
c) Tiip iizerinde solimabilir ibarcsi olacaktir.
d) Vanalan banth ve basjikh olacak.
e) Periyodik bakimlan ve testleri yapilacak.
f) Vanalan saglam olarak verilecek, arizah vanalar degi§tirilecektin \) Arizah tiiplerdegistirilecek.

h) Her tiiple beraber bir conta verilecek.
i) Tiipler aym tip olacak.

7. Tibbi gaz tuplerinin bakim §artlan :
a) Kaynakli celik tuplerin imalati TS EN 13322-1 :

2006; TS EN 13322-2:2006; e gore
b) Dikissiz c.elik tiiplerin imalati: TS EN 9809-i -2-3 ;

201 1 e gore X — Basmcli gazlar kullamm
sirasmdaki periyodik bakim ve lamiri, muayene.
deney kurallar TS EN 1803 ve TS EN 1968 e
gore, bir tiipiin uzman kisilerce en gee on yilda bir
kontrolu yapilmasi.

8. Dolumdan gelen tiipler muhiirlu olacaktir.

9. Merkezi Oksijen Sistemi bulunan haslanelerde oksijen tankmin clevre disi kalmasi durumunda.
sistemde inevcut bulunan oksijen tuplerinin doldurulmasi da ilgiii yiiklcnici firma
yapacaktir.

10. Tuolerin nakil islemleri bos tuolerin baslandiai en son merkeze almmasi vc dolumdan selen



tiiplerm baglandigi en son merkeze teslim edilmesi firm a taahhiidunde oiacaktir. Hastanelerin
yer degisjkligi yapmasi durumunda firmalar bu de|i§iklige uyacaktir.

11. Dolumdan selen tiiplerin konlrolii hastane teknik muayene komisyonu taraflndan yapilacaktir.
Eksik veya anzah gelen tiipler dolum i^in firmaya iade edil ir ve kurumdan ikinci bir dolum
iicreti talep edilemez. Tiiplerin anzah ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarmi degisjirme
isjemlerini ve gerektiginde boyama isJemlerini yiiklenici yapacaktir ve buniar i$\n aynca iicret
talep etmeyecektir. Tiiplerin venlilleri TSE standartlarma uygun oiacaktir.

12. Oksijen gazi talebi en gee, 48 saat i^inde ilgili firm a taraflndan yerine getirilecektir aksi halde
her gecen gun i£in cezai mueyyide uygulanacaktir. Ihtiya9 telefon , fax veya e-mail ile
bildirilecektir.

13. Oksijen gazmin safligi Turk Farmakopesine uygun oiacaktir. Oksijen gazi safhgi en
az%99,50 saflikta, rutubetsiz ve basmci 150 atii' den a§agi olmayacaktir.
Kontrollerde basmcin eksik cikmasi durumunda tupler hicbir ucret odenmeksizin
hastanede kalacaktir.

14. Oksijen gazi tiipleri hastane idareleri tarafmdan belirtilen ki§ilere teslim edilecektir.

15. Hastanemizde tibbi gaz deposu bulunmadlglndan peyderpey teslimat yapilacak olup,
yapilan teslimat miktanna gore odeme yapilacaktir. Aynca ll Saghk Miidurliigunce
tibbi gaz sozlesinesi ihalesi imzalanmasi durumunda tekrar sipari§ 9ekilmeyecektir.

Ay?e BALTA

ikeri
136943


